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POVZETEK 

V času gospodarske krize je razumevanje poslovanja podjetij izpostavljeno večjim izzivom kot 

običajno. Marketing predstavlja pomembno vodilo za poslovanje podjetja. Ne govorimo le o 

prodaji in oglaševanju, temveč tudi o marketinškem načrtu in celotnem marketinškem spletu, 

ki skupaj z dobro zastavljeno strategijo prispevajo k boljšemu poslovanju in uspešnosti podjetja. 

V času krize nikakor ni smiselno opustiti strategije, temveč jo morajo znati podjetja prilagajati 

danim razmeram na trgu, ki se zelo hitro spreminja. Pri tem pa je pomembno upoštevati 

povpraševanje in želje kupcev. K uspešni uresničitvi zastavljenih ciljev bistveno pripomorejo 

tudi zaposleni. Da bi imeli primerno usposobljen prodajni kader, je potrebno v njih investirati 

ter jim nuditi primerno motivacijo in izobraževanje. V empiričnem delu smo s pomočjo 

intervjuja naredili podrobno raziskavo ter predlagane rešitve. Izdelani so bili predlogi izboljšav 

na področju zaposlenih, blagovnih znamk, oglaševanja in promocije preko interneta ter 

socialnih omrežij.  

Ključne besede: finančno-gospodarska kriza, papirništvo, marketinška strategija, marketinška 

orodja, marketinške aktivnosti, blagovna znamka, prodaja.  

SUMMARY 

In times of economic crisis, the understaning of companies business faces a greater challenge 

than usual. Marketing is an important guideline for business. We are not talking just about sales 

and advertising, but also about the marketing plan and overall marketing mix, which together 

with a well-defined strategy helps to improve the business and performance of the company. In 

times of crisis, it does not make sense to leave out the strategy, but the company has to be able 

to adapt it to a given situation on the market, which is rapidly changing. Here it is important to 

consider the demand and preferences of the customers. The employees have a significant 

contribution in successfully achieving the set objectives. In order to have a properly trained 

sales staff, it is necessary to invest in them and provide them an appropriate motivation and 

education. In the empirical part we did a detailed study with the help of an interview and we 

suggested solutions. We developed suggestions for improvements in the field of employment, 

brands, advertising and promotions via internet and the social network. 

Key words: financial-economic crisis, papermaking, marketing strategy, marketing tools, 

marketing activities, brand, sales. 
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1 UVOD 

Marketinške strategije so procesi oziroma modeli, ki usmerjajo podjetje, da se z omejenimi 

razpoložljivimi sredstvi osredotoča na najboljše priložnosti za povečanje prodaje in na boljši 

položaj na trgu (Marketing Strategy b. l.).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Dobro zastavljena marketinška strategija ima v danih razmerah velik pomen. Bistveno 

pripomore k večjemu uspehu podjetja in vključuje smernice za naslednje obdobje. V času krize 

se s težavami v prodaji sooča veliko podjetij, seveda govorimo tudi o tistih, ki so do zdaj veljala 

za najmočnejša oziroma ugledna podjetja. S problemom izbire marketinške strategije, ki bi 

imela ključen pomen za podjetje, omogočila povečanje prodaje, znižanje stroškov in ustvarjanje 

dobička, se sooča tudi preučevano podjetje. Nenehen boj za pridobitev oziroma ohranitev 

konkurenčne prednosti je tisto, kar podjetja sili k razvoju in inovacijam. Po Porterju lahko 

konkurenčno prednost dosežemo s pravilno uporabo marketinške strategije, strategijo 

diferenciacije itd (Pučko 2008, 120). Preučevano podjetje uporablja različne marketinške 

pristope, kjer prevladuje predvsem osebna prodaja, pospeševanje prodaje ter oglaševanje blaga. 

Osebna prodaja, kot inštrument marketinškega komuniciranja v preučevanem podjetju, je 

najmočnejše orodje za uspešno prodajo. Podjetje se namreč ukvarja s prodajo šolskih artiklov, 

kupci pogosto potrebujejo nasvet, predvsem o tem, kje dobiti artikle na enem mestu in seveda 

po ugodni ceni. Problem, ki smo ga obravnavali, vidimo v tem, da se v zadnjih letih prodaja 

zmanjšuje, čeprav to ne velja za blagovne znamke, katerim smo v nalogi namenili več 

pozornosti. V veliko podjetjih menijo, da je potrebno v času krize najprej znižati stroške 

oglaševalskih aktivnosti, vendar se ob tem ne zavedajo, da dolgoročno delajo škodo sami sebi 

in blagovni znamki, ki jo prodajajo. V času krize je namreč potrebno povečevati oglaševalske 

aktivnosti, kar omogoča pridobivanje novih potrošnikov in seveda ozaveščanje obstoječih. 

Oglaševanje je tudi ugodnejše, saj oglaševalski mediji nižajo svoje cene in nudijo boljše 

konkurenčne pogoje (Makovec Brenčič in Hvala 2007, 181). 

Globalna gospodarska kriza se je razvila iz finančne krize, povod le-te je bil hipotekarni zlom 

v Združenih državah Amerike leta 2007 (pok nepremičninskega balona). Posojila z nizkimi 

obrestmi so bila povod za nastanek krize. Posojilojemalci so se znašli v težavah zaradi višanja 

obresti, saj so cene nepremičnin drastično padale. Mnogi ekonomisti so opozarjali na možnost 

širitve krize in njene negativne posledice, vendar v številnih državah začetka krize niso jemali 

resno in se nanjo niso pripravili v takšni meri kot bi se lahko. Nastopila je svetovna gospodarska 

kriza, ki se je odražala v večini panog. Gospodarsko krizo pa je bilo čutiti predvsem v 

zmanjšanju gospodarske rasti, povečanju brezposelnosti, nezaupanju med potrošniki itd (Štiblar 

2008, 19–30). V literaturi je bilo že pisano o tem, kako naj bi se tržniki obnašali v 

spreminjajočem se okolju, vendar je bilo na tem področju storjenih zelo malo raziskav, 

predvsem ko gre za spremembe, kot je finančna kriza. Köksal in Özgül (2007) pravita, da 
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morajo podjetja v času finančne krize prilagoditi svoje strategije, zlasti marketinški splet, da bi 

ohranili obstoječ tržni delež. Poleg tega je za podjetja pomembno, da v spremembe ne 

vključujejo zmanjšanja izdatkov za marketing. Po mnenju PIMS (Profit Impact of Market 

Strategy), podjetja, ki obdržijo ali celo povečajo marketing v času gospodarske krize 

pridobivajo večji dobiček oziroma tržni delež po končani krizi, v primerjavi s podjetji, ki v tem 

času režejo stroške na področju marketinga (Roberts 2003). 

Finančna kriza je povzročila splošno nezaupanje potrošnikov, kar je posledično zmanjšalo 

njihovo kupno moč, zato nakupovanje postaja vse bolj premišljeno. Postali smo previdnejši, 

racionalnejši, na nek način celo zrelejši. Potrošnika je v današnjih časih težje definirati kot 

kadarkoli prej. Kupuje manj, a ne nujno ceneje. Po trgovinah se sprehaja s prodajnim letakom 

in točno ve, kaj hoče. Obvladuje osnove cenovnega pozicioniranja različnih trgovcev in je 

izredno občutljiv na prevelika razhajanja v cenah. Nakupe opravlja v različnih trgovinah, kakor 

mu v določenem trenutku ustreza. Potrošnik želi širšo ponudbo izdelkov na policah ter seveda 

boljšo storitev. Kupci v času krize bolj raziskujejo trg in iščejo različne alternative. Iščejo večjo 

vrednost za svoj denar. Niso več pripravljeni slepo nasedati trgovcem in proizvajalcem, ki jim 

obljubljajo, da so njihovi proizvodi najboljši; vsak prihranjen evro šteje (Potočnik 2005, 147). 

Seveda pa je moč in obseg lastnih recesijskih ukrepov odvisna predvsem od vsakega 

posameznega potrošnika in njegove ekonomske situacije. Na eni strani je to posledica dejansko 

zaostrenih gospodarskih in političnih razmer, na drugi strani pa popolnoma osebnega in 

čustvenega značaja. Blagovne znamke so v teh časih še pomembnejše, saj morajo biti gonilna 

sila razvoja trendov in potrošniških navad. 

Konkurenca med trgovci postaja vse ostrejša, v boju za kupce morajo biti inovativni in ponujati 

drugačne izdelke, kot jih lahko ponudi konkurent. Izdelki s trgovsko blagovno znamko tako 

omogočajo učinkovito diferenciacijo in ustvarjajo zvestobo trgovcu (Martinez in Montaner 

2008, 478). Najpomembnejša dejavnika, ki bosta podjetjem omogočila preživetje, sta zagotovo 

investiranje v razvoj in finančna trdnost. Podjetje se mora hitro prilagajati spremembam razmer 

na trgu, drugačnim željam in zahtevam kupca, če seveda želimo na trgu preživeti in ostati 

konkurenčni. Recesija je zelo opazen pojav za vse potrošnike, če čutijo njen vpliv ali ne, in 

posledično so nakupovalne navade redna tema pogovorov (Hampson in McGoldrick 2013, 

833). Recesija je povzročila, da so potrošniki postali gospodarnejši, odgovornejši in 

zahtevnejši. Raziskave v različnih državah so pokazale, da ima recesija močan gospodarski in 

družbeni vpliv na potrošnike (Voinea in Filip 2011, 14). 

Če podjetja želijo, da bi dosegla zastavljene cilje, morajo pripraviti načrt, kako jih doseči. 

Marketinška strategija je načrt, kako uporabljati prednosti in zmožnosti organizacije, da bi 

ustrezale potrebam in željam trga. Marketinška strategija je lahko sestavljena iz enega ali več 

tržnih programov, kjer vsak vsebuje dva elementa: ciljni trg in marketinški splet. Da bi ustvarili 

konkurenčno prednost, je pomembno, da podjetja najdejo pravo kombinacijo trga in 

marketinškega spleta pri razvijanju strategij (Ferrell in Hartline 2002). 
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Nadaljevanje in zaključek krize je skoraj nemogoče napovedati. V preučevanem podjetju je 

trenutno glavna skrb, kako uspešno poslovati v času gospodarske krize ter katere smernice 

pravilno uporabiti.  

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je predlagati izboljšave marketinške strategije za poslovanje 

obravnavanega podjetja na področju papirništva med finančno-gospodarsko krizo. Želimo 

predstaviti prilagoditve, ki bi podjetju pomagale, da v svojem poslovanju utrpi čim manj 

negativnih vplivov. Preučili smo, kakšne vplive finančne krize je čutiti v podjetju ter ugotovili, 

zakaj je prišlo do zmanjšanja prodaje. Pri tem smo želeli ugotoviti, ali se je podjetje znalo 

ustrezno prilagajati na zaostrene pogoje na trgu. 

Cilji magistrske naloge: 

- pregledati teoretične temelje načrtovanja marketinških strategij; 

- proučiti vlogo in pomen marketinga, marketinškega komuniciranja in marketinško 

komunikacijskega spleta; 

- analizirati obstoječe marketinške strategije obravnavanega podjetja; 

- raziskati marketinško okolje obravnavanega podjetja; 

- prepoznati razloge za zniževanje prodaje; 

- pripraviti predlog izboljšav marketinške strategije obravnavanega podjetja. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, so oblikovana na osnovi ugotovitev pregledane 

literature, na osnovi ugotovitev raziskav avtorjev iz sekundarnih virov ter primerjave podatkov, 

pridobljenih v izbranem podjetju.  

1. Kako zaposleni čutijo vplive finančne krize v preučevanem podjetju? 

2. Kako so se v podjetju odzvali na zaznane spremembe? 

3. Kakšne so bile spremembe marketinških strategij, če so bile te v krizi uvedene? 

4. Kakšen pomen pripisujejo marketingu zaposleni in vodilni v preučevanem podjetju?  

1.4 Uporabljene metode raziskovanja za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije, kjer smo uporabljali opise dejstev, 

procesov ali pojavov ter metodo kompilacije, kjer smo povzeli nekatere izsledke in spoznanja 

iz strokovne literature, sklepov in rezultatov drugih avtorjev. Empirični del temelji na študiji 

primera (Yin 2013). Ta metoda nam je omogočila poglobljeno preučitev procesov, z namenom 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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V empiričnem delu magistrske naloge smo podatke zbrali s pomočjo kvalitativnih metod 

raziskovanja. Za zbiranje informacij smo uporabili metodo polstrukturiranega intervjuja. 

Vprašanja so odprtega tipa. Glede na predpostavko, da smo želeli raziskati, razumeti in pridobiti 

poglobljeni vpogled v poslovanje obravnavanega podjetja, smo izbrali namenski vzorec. 

Intervjuvanci so bili: direktor podjetja, manager nabave in prodaje ter prodajalca. Uporabljen 

je bil vnaprej pripravljen vprašalnik, v katerem so vprašanja povezana z raziskovalnim 

problemom in so primerna za induktivno analizo. Pred začetkom raziskave smo pridobili 

soglasje udeležencev ter vse udeležence seznanili pisno in ustno z vsebino, ciljem, namenom, 

načinom zbiranja in obdelovanja podatkov, načinom poročanja o rezultatih ter z načinom in 

trajanjem hranjenja zapisov. Zagotovljena je bila anonimnost udeležencev.  

Uporabljena je bila tudi metoda fokusne skupine s šestimi naključno izbranimi kupci, zaradi 

osvetlitve zaznavanja marketinških aktivnosti podjetja pri končnih kupcih. Naključni kupci so 

bili izbrani v eni izmed maloprodaj podjetja. Zbrane podatke smo analizirali in predstavili 

opisno s podajanjem kritičnih komentarjev. Na raziskovalna vprašanja smo odgovorili z metodo 

analize vsebin transkriptov intervjujev. Kako je podjetje prilagodilo svoje marketinške 

strategije med finančno krizo pa smo podali na koncu vsakega zastavljenega vprašanja. Na 

podlagi teoretičnih izsledkov in ugotovitev raziskave smo s pomočjo metode indukcije 

pripravili predloge za izboljšavo marketinške strategije obravnavanega podjetja.  

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

V magistrskem delu smo se srečevali z različnimi predpostavkami in omejitvami. Pri 

proučevanju zadanega problema predpostavljamo, da: 

- so marketinške strategije pomembne za uspešno poslovanje podjetij; 

- smo imeli na razpolago dovolj literature; 

- smo uspeli zbrati vse ustrezne podatke, ki bodo prikazali realno stanje, vzroke in posledice 

preučevane teme; 

- obstaja vpliv finančne krize na marketinško strategijo; 

- smo v preučevanem podjetju pridobili vse potrebne podatke in informacije, ki so nujne za 

izvedbo empiričnega dela ter so podatki točni, ustrezni in objektivni. 

Pri proučevanju zadanega problema smo se srečali tudi z omejitvami: 

- analiza enega samega podjetja, kar pomeni, da ugotovitve niso splošno veljavne za druge 

papirnice oziroma posploševanje dobljenih rezultatov na druga gospodarstva oziroma 

podjetja ni mogoča; 

- majhen vzorec udeležencev intervjujev; 

- vzorec ni dovolj reprezentativen; 

- ugotoviti, kako zaposleni ter priložnostni kupci zaznavajo preučevano podjetje. 
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2 FINANČNO-GOSPODARSKA KRIZA 

Definicij finančne in gospodarske krize je veliko, lahko rečemo, da toliko kot je njihovih 

avtorjev, vendar kljub temu lahko poudarimo nekatere elemente, ki so skupni vsem razlagam. 

Finančno-gospodarsko krizo lahko opredelimo kot ekonomska neravnotežja, kar vpliva na 

slabosti finančnega sektorja ter strukturnih problemov v državi. Pogosto kriza najprej zajame 

finančni sektor, ki se kasneje razširi na gospodarstvo. Do krize lahko pride zaradi izgube 

zaupanja v domačo valuto oziroma bančni sistem. Kadar govorimo o propadu številnih 

finančnih in nefinančnih poslovnih subjektov ter velikih padcev vrednosti premoženja, običajno 

govorimo o finančni krizi. Danes svetovna gospodarska kriza ne izvira iz poslovnih financ 

(kreditni oziroma kapitalski trgi) ali s strani povpraševanja dejavnikov, kot so druge krize in 

recesije. Izhaja iz financ potrošnikov (stanovanjskih hipotek) in pretiranih vrednosti sredstev 

na trgu nepremičnin, zalog in kreditov, ki se nadaljuje po vseh sektorjih (Kuppuswamy in 

Villalonga 2010). Vse to je razlog, zakaj strokovnjaki omenjene ne opisujejo le kot 

drugorazredne krize, ampak tudi kot bančno krizo, krizo likvidnosti in krizo zavarovanja 

(Alfaro in Chen 2010). Ta kriza je pokazala, da so trgi močno povezani in soodvisni, negativne 

posledice pa se širijo po vsem svetu z visoko hitrostjo (Hrastelj 2013, 3). Kriza povzroča 

neučinkovitost finančnih trgov, kar povzroča zmanjšanje gospodarske aktivnosti. Razlogi za 

krize se lahko razlikujejo, vendar so njihove posledice večinoma enake: zmanjšanje BDP, 

povpraševanja, naložb in večja stopnja nezaposlenosti. Te posledice negativno vplivajo na 

uspešnost podjetja in v mnogih primerih je vprašljivo njihovo preživetje (Marasović, Crnjak 

Karanović in Dragnić 2011). Gospodarska kriza lahko vpliva na podjetja na različne načine – 

nekatera podjetja gredo v stečaj in prenehajo poslovati, druga pa se soočajo z manjšim 

povpraševanjem, ki se odraža v višjih vhodnih cenah ter višjih stroških za podjetja. Vsi 

navedeni dejavniki lahko odražajo višje cene za končnega kupca. Poleg tega so številna podjetja 

prisiljena odpuščati zaposlene in zmanjševati plače, ki lahko negativno vplivajo na uspešnost 

poslovanja ter konkurenčnost podjetja (Köksal in Özgül 2007). 

Swee (2001, 266–269) v svojem članku meni, da je veliko dejavnikov v okolju, ki vplivajo na 

gospodarsko krizo. Ti dejavniki so opisani spodaj. 

Narava krize. Razlike v gospodarskem ozadju krize lahko ublažijo njen vpliv. Stagflacija – 

stagnacija gospodarstva z inflacijo. Kriza lahko nastane v veliki meri iz množice slabih posojil 

za naložbe neproizvodnih sredstev. Pred uvedbo tržnega gospodarstva smo imeli denar, vendar 

nismo imeli kaj kupiti. Sedaj lahko kupimo vse, kar si želimo, vendar nimamo dovolj denarja, 

zato smo še vedno v težavah, vendar z drugačnim problemom.  

Značilnosti posamezne države. Stopnja trgovinske odvisnosti vpliva na učinek in vrsto odziva 

na krizo za podjetja in potrošnike. Države z visoko trgovinsko odvisnostjo so občutljive na 

dogodke. Podobno je bilo v vzhodni Evropi, kjer se je vzpostavljala ekonomska demokracija in 

so postali odprti za tržne sile. Druga značilnost posamezne države je narava poslovanja. ZDA 

imajo številne dejavnosti, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Skupni izdatki za R&D 
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(raziskave in razvoj) kot odstotek BDP-ja so 2,42 za ZDA in 1,37 za naslednjo državo. Zato bo 

učinek krize na dejavnosti R&D manj izražen v drugih državah, kjer so te aktivnosti manjše. 

Tretja značilnost posamezne države se nanaša na družbeno-gospodarske strukture, kjer menijo, 

da je vpliv recesije prikazan kot brezposelnost in varčevanje. V državah, ki so označene kot 

kolektivistične, se odločitve sprejemajo sporazumno namesto neodvisno. Glede na te kulturne 

vrednote pričakujemo, da se bo država v času krize več posvetovala, da pride do prave 

odločitve. V nasprotju s tem pa se v ZDA, kjer prevladuje individualistična kultura, odločitve 

sprejemajo bolj neodvisno. 

Tržna izpopolnjenost, ki omili učinke krize. Trg ponuja številne nadomestke in s tem je možnost 

za preklapljanje višja. Potrošniki lahko preklopijo iz določene višje blagovne znamke na nižji 

razred za lajšanje finančne stiske. Trg ponuja tudi različne vrste trgovine na drobno, kar 

zagotavlja priložnost za potrošnike, da se sami odločijo, kje bodo kupovali.  

Vlada igra prav tako ključno vlogo pri tem, kako so podjetja prizadeta in kakšno bo njihovo 

odzivanje na krizo. V Singapurju vlada aktivno zagotavlja usmeritev za zasebna podjetja. 

Vladna podjetja prevzamejo pobudo in odgovorijo na določen način na krizo, zato služijo kot 

iztočnica za zasebna podjetja, katera sledijo zgledu. V ZDA je vloga vlade manjša, zato zasebna 

podjetja prevzamejo odgovornost vodenja. V vzhodni Evropi in na Balkanu hiter prehod iz 

zaprtega v odprto gospodarstvo ni mogel zagotoviti dovolj časa in sredstev, da bi vlada vodila 

postopek ali da zasebna podjetja prevzamejo pobudo. Na Filipinih vlada ne igra ključne vloge 

kot v Singapurju. Zato pričakujemo, da bo vzhodnoevropska in filipinska podjetja kriza bolj 

prizadela v primerjavi s tistimi v Singapurju in ZDA, kjer vlada ali zasebna podjetja prevzamejo 

vodilno vlogo pri rešitvi gospodarstva iz krize. 

Mansoor (2011, v Voinea in Filip 2011, 18) meni, da je glavne spremembe, ki vplivajo na novo 

obnašanje potrošnikov kot posledica gospodarske recesije, mogoče povzeti kot: 

- Potreba po preprostosti: v času recesije so potrošniki navajeni na omejene ponudbe in težijo 

k poenostavitvi lastnih zahtev, vendar pričakujejo večjo korist. 

- Treznost: tudi bogati ljudje bi radi prihranili, čeprav se od njih ne pričakuje, da to storijo. 

Vendar je to eden od načinov, da pokažejo svoje nezadovoljstvo nad pretirano porabo. 

Želijo reciklirati izdelke in naučiti otroke tradicionalnih vrednot. 

- Pametni nakupi: potrošniki so danes zelo »okretni« in se želijo hitro odzvati na spremembe 

cen, s sposobnostjo zamenjati priljubljene blagovne znamke in iskati najnižjo ceno ter na 

tak način žrtvovati kakovost in lojalnost. 

- Zeleno potrošništvo: ta trend se je zelo upočasnil med recesijo, ker ljudje niso pripravljeni 

plačati več za nekatere proizvode, saj jih lahko nadomestijo z drugimi, cenejšimi izdelki. 

Povpraševanje po okolju prijaznih izdelkih se je v gospodarski krizi zmanjšalo, vendar po 

recesiji lahko pričakujemo okrevanje tega trenda. 

- Etično potrošništvo: ljudje so manj pripravljeni na dobrodelne akcije, saj so bolj zaskrbljeni 

glede dobrega počutja njihovih družin. Za ta trend pričakujejo kasnejšo vrnitev. 
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V zadnjih nekaj letih so se podjetja soočala s težkimi gospodarskimi razmerami in morali so 

poiskati in upravljati svojo pot iz krize, da bi preživeli (Marasović, Crnjak Karanović in Dragnić 

2011). Zunanje okolje se nenehno spreminja in podjetja, skupaj z njihovimi oddelki za trženje, 

se morajo prilagoditi tem spremembam ter vedeti, kako se odzvati na njih. V času slabih 

gospodarskih razmer se mora podjetje boriti, da pridobi svoj ciljni trg, ki se zmanjšuje hitreje 

kot v normalnih razmerah (Mőrec in Rašković 2011, 107–108). Najbolj je kriza prizadela tista 

podjetja, ki imajo srednje velik tržni delež. Podjetja morajo prilagoditi svoje strategije, da bi 

preživeli in bili uspešni (Marasović et al. 2011), saj so strategije, ki so bile uspešne pred krizo, 

v večini primerov neučinkovite v času krize. Vse gospodarske krize imajo močan vpliv na 

potrošnike, ne le gospodarsko, temveč tudi psihično, saj se počutijo manj varni. Posledično so 

potrošniki prilagodili svojo nakupno vedenje, da se prilagodijo na spreminjajoče gospodarske 

razmere (Köksal in Özgül 2007). Varčevalni programi, ki jih izvajajo številne vlade po vsem 

svetu, da bi se lahko spopadale s finančno krizo, so imele nasprotni učinek, in sicer zmanjšanje 

delovnih mest ter zmanjšanje zaupanja potrošnikov. Ekonomsko in psihološko škodljivi učinki 

brezposelnosti predstavljajo poseben problem, kar lahko privede do obsežnih trpljenj v kratkem 

času in imajo lahko negativne dolgoročne učinke na družbeni ravni. Več časa kot bo trajala 

brezposelnost, težje bo za države pri upravljanju družbenega nezadovoljstva (Greenglass et al. 

2014, 12). 

2.1 Opredelitev pojma 

Besedi »kriza« se danes ne moremo več izogibati. Postala je naša spremljevalka v vsakdanjem 

življenju, tako v osebnem kot tudi poslovnem. Problem nastane, ko je poleg dejanske krize 

in/ali recesije v gospodarstvu ustvarjena še psihološka kriza, ki ima za posledico tudi padec 

zaupanja potrošnikov v gospodarske razmere. Znaki, ki dokazujejo, da je nastopila kriza, so 

(Štiblar 2008, 106–109): 

- prodaja upada; 

- tokovi kapitala se obrnejo (od revnih k bogatim državam); 

- upočasnitev gospodarske rasti; 

- upočasnitev rasti svetovne trgovine; 

- padanje cen surovin; 

- pomoč najrevnejšim državam. 

Kaufman (2012, v Greenglass et al. 2014, 10) pojasnjuje tri glavne vzroke za nastanek krize: 

- Slabo časovno monetarno krčenje s strani centralne banke, kjer se cikli pojasnjujejo na 

podlagi gibanja količine denarja. V času prosperitete se količina denarnih transakcij poveča, 

v depresiji pa zmanjša. 

- Rast protekcionizma, katere namen je reševanje prizadetih finančnih institucij, hkrati pa se 

je okrepila tudi vloga države. 

- Vladno vmešavanje z uvedbo zlatega standarda. 
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V teoriji pa lahko zasledimo različne in številne finančne krize, ki zaradi delovanja finančnega 

sistema negativno vplivajo na gospodarsko rast države. Poznamo različne krize, zato nekateri 

avtorji govorijo o naslednjih krizah: bančni, dolžniški, valutni itd. O finančni krizi pa govorimo 

takrat, kadar gre za kombinacijo omenjenih kriz. Omenjene krize lahko nastopijo posamezno, 

pogosto pa en tip krize povzroči nastanek drugega tipa oziroma isti vzroki povzročijo nastanek 

dveh, lahko tudi več tipov kriz, ki nastopijo istočasno. Na razvoj finančne krize pa je močno 

vplivalo znižanje obrestnih mer ter naraščanje trgovinskega deficita v ZDA. Ugodni kreditni 

pogoji so bili med glavnimi razlogi, da so se posojilojemalci s slabšo kreditno ustreznostjo 

odločali za najem kreditov s fleksibilnimi obrestnimi merami (Shiller 2008, 48–49). 

Sadar (2009, 9) gospodarsko krizo opredeli kot značilen simptom civilizirane moderne družbe. 

Namreč, ko govorimo o deflaciji, ima korist predvsem tista skupina ljudi, ki varčujejo, saj se 

poveča kupna moč denarja – za enak znesek je mogoče kupiti več dobrin. Deflacija označuje 

padec cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju ter povečuje vrednost valute. 

Butigan, Rihtar in Čengić (2012, 1) krizo opredeljujejo kot obdobje »kreativne destrukcije«, v 

katerem se stare strategije, tehnologije, izdelki in industrije postarajo ter porajajo nove. Kriza 

pa ne pomeni le grožnje, ampak lahko deluje kot spodbuda za razvoj ali nove načine poslovanja 

podjetij. Študije podpirajo idejo, da potrošniki zmanjšajo porabo v času recesije, običajno v 

sorazmerju z njihovim bogastvom oziroma dohodkom in da se izdatki za luksuzne predmete 

zmanjšajo (Nunes, Dreze in Jee Han 2011, 200). Druge raziskave so pokazale, da potrošniki 

kupujejo manj, iščejo cenejše izdelke, več časa namenijo primerjalnemu nakupovanju, kupujejo 

na več prodajnih mestih, potrošniki postajajo bolj individualni (Swee 2001, 265). Po Ang, 

Leong in Kotler (2000, v Nistorescu in Puiu 2009, 2) so ljudje svoje nakupne navade v času 

finančne krize spremenili in so pod nenehnim stresom. Začnejo skrbeti za svoja delovna mesta 

in ne uživajo v porabi denarja. Kakorkoli že, raziskava po The Nielsen Company (2009) pravi, 

da obstaja ena stvar, kateri se ljudje nikoli ne bodo odpovedali, to je hrana. Potrošniki bodo več 

razmišljali pred nakupom in po možnosti bodo prehajali na nakup cenejših izdelkov, vendar 

bodo še naprej hodili po trgovinah za njihovo dobro počutje. Finančna kriza trgovin ni prizadela 

le ekonomsko, ampak v glavnem psihološko s strani potrošnikov, saj so ljudje začeli skrbeti za 

svojo prihodnost in ne uživajo več v nakupovanju. Torej, če kupci zaradi učinkov krize 

spremenijo svoje nakupno vedenje, morajo podjetja spremeniti svoje strategije, da bi spoznali 

nove preference kupcev.  

2.2 Blagovne znamke v času krize 

Razvoj trgovske znamke, izboljšanje njene kakovosti in spremenjena ekonomska situacija 

vplivajo na spremembo odnosa potrošnika do trgovske znamke. Prav izboljšanje kakovosti 

izdelkov s trgovsko znamko, ki je primerljiva s proizvajalčevo blagovno znamko, je v zadnjih 

letih omogočilo porast tržnega deleža trgovskih znamk. Ljudje zaznavajo njihovo izboljšano 

kakovost in jih ocenjujejo kot pameten nakup. Prihod recesije in zaostrenih ekonomskih časov 

je tako še dodatno izboljšal njihov položaj, saj potrošniki sedaj, zaradi ugodne cene in 
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primerljive kakovosti, še pogosteje posegajo po njih. Vsesplošno odobravanje s strani kupcev 

pa je še dodaten razlog, da trgovci veliko vlagajo v razvoj in tudi v izgled izdelkov z lastnimi 

znamkami, ki tako zasedajo vedno več prostora na policah. Kupcem želijo ponuditi najboljše 

in tako skrbno izbirajo dovolj kakovostne dobavitelje, da lahko s svojimi izdelki navdušijo 

porabnike. Tako so ljudje pogosto presenečeni nad kakovostjo proizvodov, kar jih spreminja v 

zveste kupce, ki bodo tudi po končani recesiji zagotovo kupovali izdelke trgovskih znamk 

(Aguilera 2009). 

Dmitrović (1999, 72) navaja, da se tržni delež trgovskih znamk v času recesije veča zaradi treh 

razlogov: 

- upada razpoložljivega dohodka porabnikov; 

- manj intenzivnega oglaševanja proizvajalcev, ki je posledica finančne stiske podjetij; 

- povečevanja investicij trgovcev v lastno znamko. 

Kupci so se zaradi omenjenih okoliščin pripravljeni odpovedati marsikateremu nakupu. Kot  

povedano, prihod recesije močno vpliva na nakupne odločitve. Novi pogoji vplivajo na kupce, 

zato so začeli ti bolj paziti na svoj denar, pazljivo ga razporejajo in vestno preverjajo cene tako 

med izdelki iste blagovne skupine kot tudi med različnimi trgovci, ki ponujajo enake izdelke. 

Ljudje so veliko bolj pozorni, kje in kaj nakupujejo ter močno sledijo akcijam trgovcev. 

Nakupne navade potrošniki spreminjajo predvsem zaradi negotove prihodnosti, zmanjšanega 

zaupanja in strahu. Trgovci pa so se na to odzvali s spremenjenim pristopom do kupca. Trgovci 

uvajajo lastne znamke in ponovno oblikujejo cene že obstoječim proizvodom, proizvajalci pa 

običajno prilagajajo svojo proizvodnjo tako, da čim bolj zadostijo potrebam kupcev. Podjetja 

se borijo za svoje kupce, kar lahko opazimo tudi pri znižanju cen, ko popusti segajo vse tja do 

sedemdeset odstotkov. Cena postaja pomemben dejavnik nakupa in trgovske znamke z nizko 

ceno lažje dosežejo kupce. Kupci želijo kupovati cenejše proizvode, iščejo optimalno 

ravnovesje med zaznano vrednostjo, kakovostjo in ceno. 

Hampson in McGoldrick (2013, 831) razpravljata o potrošnikih in njihovih nakupovalnih 

prilagoditvah na gospodarsko krizo. Potrošniki so izpolnili spletno anketo o merjenju 

nakupovalnih sprememb, ki se nanašajo na devet ključnih stališč, povezanih z odnosi in vedenji 

v prodajalni. Analiza kaže, da izobraženi potrošniki bolj racionalno opravljajo svoje nakupe. 

Ta skrb odraža v splošnem povečanje načrtovanja nakupa, ceno zavesti, več zadrževanja glede 

impulzivnega nakupa. Avtorja v svojem članku navajata posledice za prodajo na drobno, 

trženjske strategije in predloge za prihodnje raziskovalne smeri. Cena izdelka je eno izmed 

najpomembnejših vprašanj, ki vplivajo na potrošnika, še posebej v času gospodarske krize, saj 

se potrošnik osredotoča izključno na nizke cene. V članku omenjata naslednje potrošnikove 

značilnosti: 

- Pripadnost blagovni znamki, kjer velja prepričanje, da so zvesti potrošniki manj občutljivi na 

ceno v primerjavi s premišljenimi potrošniki, kar pomeni, da zvestoba ohranja določen delež 

kupcev. 
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- Zmanjšanje frekvence nakupovanj. Dokazi namreč kažejo, da so potrošniki postali 

občutljivejši, zato na splošno kupujejo več, ko gre za popuste, razprodaje, razne promocije. 

- Manj etičnih nakupov in dobrodelnih donacij. Etični proizvodi omogočajo višje cene, 

vendar ne nujno večje kakovosti in zaradi tega postajajo manj privlačni, ko gre za 

varčevanje. Ker si v recesiji potrošniki prizadevajo najti cenejše izdelke, obseg polic z 

etičnimi proizvodi upada, vse manj je primernih kupcev. 

- Manj nenačrtovanih nakupov in več načrtovanih. Impulzni nakupi so pri potrošniku zelo 

močni, saj spodbudijo potrošnika, da nakup opravi takoj. Za prodajalne so taki nakupi zelo 

pomembni.  

Beatty in Ferrell (1998, v Hampson in McGoldrick 2013, 833) ugotavljata pozitiven odnos med 

razpoložljivostjo dohodka in impulznimi nakupi. Ko imamo manj razpoložljivega dohodka, 

obstaja večja verjetnost, da so impulzni nakupi manjši. McDaniel, Rao in Jackson (1986, v 

Hampson in McGoldrick 2013, 833) poročajo, da potrošniki v gospodarskih krizah izvajajo več 

načrtovanih nakupov, kar 90,0 % anketirancev uporablja nakupovalne sezname in kar 96,2 % 

je manj impulznih nakupov.  

Severnoameriška organizacija je v juniju 2009 izvedla raziskavo na temo trgovskih znamk v 

času recesije, z naslednjimi ugotovitvami (Scott-Thomas 2009): 

- Ugotovili so, da večina vprašanih trdi, da so trgovske znamke primerljive kakovosti s 

proizvajalčevimi, manjšina pa kupuje trgovske znamke tudi v kategorijah izdelkov, kjer so 

do sedaj kupovali samo proizvajalčeve blagovne znamke. 

- Prevladuje prepričanje, da bodo tudi po končani recesiji ostali kupci trgovske znamke. 

Odpira se priložnost za trgovce, da v času recesije še bolj vlagajo v razvoj lastnih znamk, 

saj lahko iz raziskave vidimo, da so kupci z njimi zadovoljni. 

- Kvaliteta izdelkov, ki so označeni s trgovsko znamko, je eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov nakupa in če so kupci prepričani v kvaliteto izdelka, se bodo odločili za ponovni 

nakup. Večina se strinja s trditvijo, da so trgovske blagovne znamke vsaj tako dobre, če ne 

celo boljše, kot proizvajalčeve blagovne znamke. 

- Več kot polovica vprašanih meni, da bi moral imeti trgovec, pri katerem običajno opravljajo 

svoje nakupe izdelkov široke potrošnje, na voljo več izdelkov s trgovsko znamko. Tega se 

trgovci zavedajo, zato lahko tudi opazimo uvajanje novih izdelkov na police.  

- Več kot 70 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da trenutna ekonomska situacija močno 

oziroma zelo močno vpliva na njihovo nakupno odločitev.  

- V primerjavi z letom 2008 so trije od desetih kupcev kupili več izdelkov trgovske znamke. 

- Slabih 60 odstotkov je takšnih, ki redno kupujejo izdelke trgovske znamke. Zanimiva je 

tudi ugotovitev, da le 10 odstotkov vprašanih redko oziroma nikoli ne kupuje trgovskih 

znamk. 

Zgornje ugotovitve dokazujejo, da postaja trgovska znamka med ljudmi vedno bolj priljubljena. 

Ugotovitve dokazuje tudi raziskava, ki je bila narejena s pomočjo tridesetletnih podatkov o 



  

11 

prodaji izdelkov s trgovskimi znamkami na trgih Velike Britanije, Nemčije, ZDA in Belgije; 

zelo zanimiva pa je ugotovitev, da se delež prodaje s trgovsko znamko povečuje v času krize, 

da se po končani recesiji nivo prodaje nadaljuje in se ta isti delež zmanjšuje, ko je gospodarstvo 

v razcvetu (Lamey et al. 2007, 11). Omenjeno potrjuje tudi ugotovitev severnoameriške 

organizacije, da bo po končani recesiji kar 9 od 10 kupcev izdelkov s trgovsko znamko še naprej 

kupovalo takšne izdelke (Scott-Thomas 2009). 

Recesija vpliva tako na potrošnika kot tudi na podjetja, zato so managerji nagnjeni k hitremu 

doseganju rezultatov; v času recesije se velikokrat odpovedo stroškom, namenjenih raziskavam 

in razvoju ter občutno zmanjšajo proračun za oglaševanje (Lamey et al. 2007, 11). Pretekle 

krize kažejo, da so kot zmagovalci izšli tisti, ki so v času krize v marketing vlagali enako ali 

celo več. Odločitve o zmanjševanju vlaganj sicer res dajejo hitre in učinkovite kratkoročne 

rezultate, a povzročajo dolgoročno škodo, ki je za preživetje podjetja ključnega pomena. 

Podjetje zaradi omenjenih učinkov ni več korak pred konkurenco, kupci pa zaradi zmanjšanih 

marketinških aktivnosti podjetja pogosto preidejo h konkurenčnim podjetjem. Trgovci zato v 

tem času intenzivneje oglašujejo predvsem različne akcije in znižanja, obenem pa seznanjajo 

kupce z lastnimi znamkami, kar povečuje možnosti za nakup. V očeh kupca rastejo tudi trgovci, 

saj ponujajo izdelke istega proizvajalca ceneje, kar kupcem v teh negotovih časih zagotovo 

veliko pomeni. Kljub visoki marži, ki jo trgovci dosegajo, zaznavajo trgovca kot prijaznega in 

ugodnega sopotnika, ki jim bo pomagal lažje prebroditi krizo. Intenzivno oglaševanje izdelkov 

s trgovsko znamko v času recesije onemogoča proizvajalcem uveljavljenih blagovnih znamk, 

da po končani recesiji nadoknadijo izgubljen tržni delež. Z višjo maržo se veča tudi dobiček, ki 

ga trgovci uspejo doseči pri lastnih znamkah, obenem pa se bo le-ta povečeval tudi zato, ker 

bodo kupce obdržali v svojih trgovinah in tako povečali prodajo tudi na področju 

proizvajalčevih blagovnih znamk (Lamey et al. 2007, 1). Trgovske znamke z nizko ceno 

pritegnejo ta krog potrošnikov in ti običajno kupujejo generične izdelke. Raziskave so pokazale, 

da bolj izobraženi kupci hitreje prepoznajo kvaliteto blagovne znamke in se tako hitreje odločijo 

za nakup trgovske znamke, saj zaznajo njeno večjo vrednost (Herstein in Tifferet 2007, 134).  

V nadaljevanju smo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako se podjetja prilagajajo na krizo in 

katero marketinško strategijo izbrati.  
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3 SNOVANJE MARKETINŠKIH STRATEGIJ 

Marketinška strategija je zelo pomembna za vsako podjetje, saj pokaže, kako lahko na najbolj 

profitabilen način uporabi lastne sposobnosti in vire na trgu, da na najbolj optimalen način 

doseže zastavljene marketinške cilje. Je proces, s katerim podjetje alocira svoje vire tako, da 

doseže zastavljene cilje, oblikuje trajne konkurenčne prednosti in izkoristi priložnosti na trgu. 

Cilji kažejo, kaj želi podjetje doseči, strategija pa je načrt, kako to doseči (Podnar, Golob in 

Jančič 2007, 89). Kadar določamo cilje, moramo opredeliti dejavnosti, aktivnosti, stanje in 

sredstva, pri čemer moramo predvideti tudi ustrezen dobiček za podjetje ter merila poslovanja 

(Devetak 2007, 229–230).  

Vsako podjetje, ki ima konkurente, mora imeti strategijo. Zunanje okolje se nenehno spreminja, 

zato je pomembno, da marketinške funkcije razumejo spremembe in vejo, kako ravnati z njimi. 

Marketinška strategija naj bi razvila učinkovite odzive na spreminjajočem se trgu z 

opredelitvijo marketinških segmentov ter razvoj in pozicioniranje izdelkov za te ciljne trge. 

Namen strategije je ustvariti konkurenčno prednost, a če podjetje ne izdela dobre strategije, 

organizacija ne bo dobro delovala. Marketinška strategija opisuje, kako bo podjetje izpolnjevalo 

potrebe in želje kupcev. To bi lahko vključevalo tudi dejavnosti za vzdrževanje odnosov z 

drugimi zainteresiranimi stranmi. Z drugimi besedami, marketinška strategija je načrt, kako bo 

organizacija uporabljala lastne prednosti in zmožnosti, da bi ustregla potrebam in željam trga, 

namen pa je, da ustvarjajo uspešne in učinkovite odgovore na spreminjajoče se okolje. Glavni 

cilj marketinških strategij pa je, da pridobijo konkurenčno prednost (Ferrell in Hartline 2002). 

Vsako podjetje bi moralo oblikovati takšne strategije, ki najbolje ustrezajo zastavljenim 

marketinškim ciljem. Pri oblikovanju marketinških strategij pa je pomembno, da podjetje 

poskuša vedno izhajati iz svojega položaja in sposobnosti, ravnanja konkurentov ter iz 

specifičnosti okoliščin potrošnikov in ponudbe na trgu (Podnar, Golob in Jančič 2007, 89). 

Sistem merjenja uspešnosti (Performance measurement systems – PMS) predstavlja temelj za 

izvajanje strategije in strateških povratnih informacij. PMS igra ključno vlogo pri razvoju in 

uresničevanju strategije ter organizacijskih ciljev, saj se podjetja osredotočajo tudi na 

nefinančne vidike, kot so dolgoročna zvestoba, zadovoljstvo, stopnja inovativnosti ter 

učinkovitost (Kunc in Bhandari 2011, 1346). 

3.1  Izbrana marketinška strategija 

Za strategijo je potrebno imeti izbran ciljni trg. Mnogo podjetij nima postavljene marketinške 

strategije, ki pa je v času krize zelo pomembna, da je dobro postavljena oziroma zasnovana. Če 

želi podjetje na trgu uspeti in biti konkurenčno, se mora znati prilagajati hitrim spremembam 

na trgu. Pri tem je zelo pomembno, da podjetje upošteva povpraševanje in interese kupcev, saj 

s prodajo pravih izdelkov oziroma storitev zadovoljimo plačilno sposobne kupce in tako 

dosegamo dobiček in uspeh. Pri tem ne smemo pozabiti na kakovost storitev, ki jo moramo 

stalno nadgrajevati zaradi sprememb, ki jih prinaša trg. Poudariti je potrebno, da ko so cilji 
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doseženi ali celo preseženi, vstopijo novi cilji, ki so potrebno gonilo za nadaljnji razvoj podjetja 

(Devetak 2007, 230). 

Pri oblikovanju marketinških strategij moramo biti pozorni na naslednje elemente (Podnar, 

Golob in Jančič 2007, 90–95):  

1. Izbira ciljnega trga je proces izbire različnih segmentov, ki se pojavljajo na trgu. Lahko 

izbirajo med različnimi modeli ciljnega trga, kar pomeni vse od osredotočanja na en izdelek pa 

vse do popolnega pokritja trga. Odločitev, kjer podjetje izbere ciljni trg, pa posledično vpliva 

na celotno poslovanje podjetja. 

2. Pozicioniranje je ustvarjanje podobe podjetja oziroma izdelka, z namenom ustvariti določeno 

vrednost v očeh potencialnih oziroma obstoječih kupcev. Pri tem je pomembno, da podjetje 

oblikuje takšno ponudbo, ki je skladna z željami potrošnikov ter se razlikuje po ponudbi od 

svojih konkurentov, saj si potrošniki vedno bolj želijo drugačen, nov proizvod. Potrošniki 

oblikujejo in vrednotijo ponudbo glede na ostale ponudbe, s katerimi jih lahko primerjajo. 

Pozicioniranje je zelo pomembno, ko želimo ugotoviti mnenje potrošnikov o proizvodu v 

primerjavi s konkurenčnimi proizvodi.    

3. Oblikovanje marketinškega spleta pomeni, da podjetje želi udejanjati želeno pozicijo in 

poskuša potrošniku v menjavi posredovati celovito vrednost, ki pogojuje vzpostavitev in 

realizacijo menjalnega procesa. Z drugimi besedami lahko povemo, da je oblikovanje 

marketinškega spleta jasen kompas, kako poslovati naprej. 

Lahko bi rekli, da je strategija delati prave stvari, ne pa da delamo tisto, v čem smo dobri 

(Hooley, Piercy in Nicoulaud 2008). Vendar, da bi lahko vedeli, kaj trg želi in kaj jim podjetje 

lahko ponudi, morajo najprej analizirati njihovo trenutno stanje: notranje okolje, vključno z 

organizacijsko strukturo, vire in zmogljivosti podjetja, potencialne kupce, nabavo izdelkov in 

zunanje okolje, pri katerem analiziramo konkurenco, gospodarsko rast in stabilnost, politične 

trende. Ko je situacija znana in strategija izdelana, uporablja organizacija t. i. marketinški splet 

za delovanje strategij, namenjenih zadovoljitvi potreb kupcev (Ferrell in Hartline, 2002). 

Pri izbiri strategij imamo naslednje možnosti (Pompe in Vidic 2008): 

1. Strategija optimizacije stroškov: pogosto nastajajo največji stroški takrat, kadar uvrščamo 

storitev ali izdelek na trg, pokrijemo jih pa z določenimi prodanimi količinami. Šele ko 

dosežemo visoko prodajo, lahko govorimo o dobičku. Dlje časa kot je blagovna znamka ali 

storitev na trgu, nižji so stroški trženja, ki jih lahko zmanjšamo s klasično e-pošto, marketinškim 

komuniciranjem in podobnim.  

2. Strategija diferenciacije: podjetje si mora upati biti drugačno, saj tako uspejo prodati nekaj 

posebnega, kakovostnega, kar pripelje do višjih prodajnih cen. Zelo pomembni so načini 

pristopanja k potrošniku, široka ponudba, raznolikost.  

3. Strategija segmentacije: pomeni osredotočenost le na specifičen del trga, zadovoljevanje in 

uresničitev želja ter potreb določenih potrošnikov. Dober primer je npr., kadar dajemo kupcem 

občutek prednosti oziroma ugodnosti pred drugimi kupci s kartico ugodnosti. 
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4. Strategija konkuriranja s ceno in vrednostjo: boj med nizkocenovnimi ponudniki in 

ponudniki visokokakovostnih izdelkov. Poznamo naslednje smeri izbire prave poti 

konkuriranja: 

- prodajalec visokokakovostnih izdelkov poskuša prepričati kupce nizkocenovnih izdelkov, 

da so njihovi izdelki vredni več; 

- manj znane blagovne znamke privabljajo kupce, ki imajo manjši proračun, z nizkimi 

cenami; 

- proizvajalec z nizkimi oz. srednjimi cenami začne širiti svoj segment z novimi, 

kakovostnejšimi in dražjimi izdelki; 

- proizvajalec visokokakovostnih izdelkov razširi prodajo s cenejšimi izdelki. 

5. Strategija dinamičnosti:  

Rastoči segment, kjer so majhni proizvajalci večje ponudnike spodrinili s trga s konkurenčnimi 

cenami ali so jih kupili, saj so jih začeli privabljati s tržno zanimivimi inovacijami. 

Krčenje segmentov zaradi previsokih stroškov ali zmanjšanja kupcev. Kar pomeni, da večja 

podjetja kupijo manjša, kar lahko pripelje tudi do združevanj. Podjetja zasedejo večji del trga 

in zmanjšajo stroške. Lahko pa se zgodi tudi obratno – ko trg preraste svoje meje in pričnejo 

mala podjetja s ponudbami, ki jih veliko podjetje nima, saj ponuja le določeno kakovost in ceno, 

in težje preide na novi rang. Znajdemo se v situaciji, ko mala podjetja ponudijo več, višje cene 

in višjo kakovost za nove kupce. 

6. Strategija hitrega, pospešenega delovanja, ki je eden izmed največjih izzivov 21. stoletja, 

temelji na času in hitrosti, ki pomeni hiter odziv na spremembe na tržišču, hitrejše ponujanje 

novih izdelkov in storitev. Zaradi prehitrih sprememb na trgu dolgoročno načrtovanje ni več 

smiselno. Življenjski cikel izdelka je vse krajši, zato je treba trgu ponujati vedno nove izdelke. 

Na marketinško strategijo vpliva demografsko in gospodarsko okolje, tehnično in tehnološko 

okolje, družbenopolitično okolje, plačilna sposobnost kupcev, okolje, v katerem podjetje deluje, 

konkurenca, dobavitelji ter marketinški posredniki (Vukasovič 2012, 62). 

3.1.1 Spremembe marketinških strategij 

Podjetja morajo prilagoditi svoje marketinške strategije, da bi preživela in bila uspešna, saj so 

strategije, ki so bile nekoč uspešne, v večini primerov v času krize neučinkovite.  

Avtorja Huang in Shin-Hsin (2009, 7–9) sta oblikovala tri kategorije odziva na krizo, ki 

temeljijo na doslednosti, aktivnosti in pravočasnosti. S pravočasnim odzivom lahko umirimo 

veliko dvomov in groženj v času krize, seveda, če se informacije širijo ob primernem času. 

Ugotovljeno je, da ima pravočasno širjenje informacij ključno vlogo pri zadovoljstvu interesnih 

skupin. Skladen oziroma dosleden odziv je sestavljen iz komuniciranja enotnih sporočil, ki 

povečujejo verodostojnost in odgovornost podjetij, medtem ko neskladne informacije škodijo 

verodostojnosti podjetja. Vendar pa je večina informacij, o ciljih oziroma dejstvih v času krize, 

v neskladju. Zadnja kategorija je aktiven odziv, ki prikazuje iskrenost in poštenost družbe. 
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Sporoča, da podjetje ne sme prikrivati informacij, ampak mora zgraditi pozitiven odnos med 

družbo in njeno ciljno skupino (ibid.). 

V času gospodarske recesije in močnih vplivov na zunanje okolje je pomembno, da trženjske 

funkcije razumejo spremembe in vedo, kako ravnati z njimi. Da so uspešna na trgu, zlasti na 

spreminjajočem, morajo podjetja uporabiti proaktivne strategije (Ferrell in Hartline 2002). 

Glede na Srinivasan, Rangaswamy in Lilien (2005, 11) lahko predstavlja proaktivni marketing 

celo način za podjetja, da slabosti v recesiji obrnejo v prednosti. Nekatera podjetja, ki gledajo 

na recesijo kot na priložnost, menijo, da imajo nadzor nad situacijo in kasnejšim izidom, zato 

pospešeno investirajo. Organizacije, ki vidijo recesijo kot grožnjo, občutijo pomanjkanje 

nadzora nad situacijo in se usmerijo na ohranjanje virov. Lep primer lahko vidimo pri dveh zelo 

znanih blagovnih znamkah Louis Vuitton in Gucci (Interbrand 2009, v Nunes, Dreze in Jee Han 

2011, 200), ki sta spremenili svoje proizvodne strategije v času najhujše finančne krize, ampak 

le zato, da bi postali še bolj opazni. Rezultati kažejo, da so znamke prikazovane v obdobju 

recesije, veliko bolj vidne v primerjavi s proizvodi, ki so bili umaknjeni. Pomembno je, da jima 

tvegana taktika ni povzročila finančnega propada. Potrošniki so pogosto pripravljeni plačati 

višjo ceno za funkcionalno enakovredno blago, saj hrepenijo po stanju, ki je povezano z 

bogastvom. Potrošniki kupijo status izdelka, da bi se poskušali ločiti od drugih porabnikov. 

Blagovna znamka namreč oddaja signal o vrsti osebe, ki jo uporablja (Wernefelt 1990, v Nunes, 

Dreze in Jee Han 2011, 200). Proaktivni marketing in močna tržna usmerjenost sta se izkazala 

za najboljšo strategijo zaradi številnih razlogov. Prvič, te vrste strategij prispevajo k zmanjšanju 

operativnih stroškov z optimizacijo ali odpravo nekaterih od teh stroškov. Poleg tega proaktivne 

strategije krepijo marketinški splet in iskanje novih kriznih trgov (Bronner in Hoog 2014, v 

Alonso-Almeida et al. 2015, 1654). Ti ukrepi so priznani kot ključne gonilne sile za ohranitev 

ali izboljšanje tržnega položaja v času krize. Drugič, proaktivne strategije so neposredno 

povezane z uvedbo dinamičnih sposobnosti, ki so kritične za preživetje v dinamičnih okoljih. 

Nasprotna strategija pa je reaktivni marketing, ki pomeni takojšnjo rešitev s pomočjo 

zmanjševanja stroškov oziroma sredstev. V mnogih primerih je omenjena strategija prva izbira, 

saj v danem trenutku zagotavlja preživetje neke družbe (Alonso-Almeida et al. 2015, 1645). 

Obstajajo štirje različni tipi kriznih nakupovalcev: maksimalno prilagojeni, maksimalno 

spremenjeni, glasni zagovorniki ekološkega ravnanja in skrbni varčneži. Te skupine je potrebno 

prišteti k običajnim osebnostnim tipom nakupovalcev. Omenjene štiri skupine predstavljajo 

izzive in priložnosti za trgovce za razvoj trženjskih strategij, ki so potrebne, saj vsaka skupina 

zahteva različne marketinške pristope. Dve skupini poročata o nakupovalnih prilagoditvah, so 

cenovno bolj osveščeni in usmerjeni v vseh vidikih nakupovanj, še posebej tistih, ki so povezani 

z varčevanjem denarja. Ostali dve skupini pa ohranjata večjo zvestobo, vendar v kombinaciji z 

velikimi upadi etičnih nakupov in dobrodelnih donacij (Hampson in McGoldrick 2013, 836). 

Lep primer pa opisujeta tudi Nistorescu in Puiu (2009, 4–5), ki v študiji primera omenjata 

strategijo Carrefourja, ki temelji na petih glavnih vrednotah: agresivna cenovna politika popusta 

(najnižje cene vsak dan), njen cilj je povečanje kupne moči potrošnikov; široka paleta izdelkov 
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– več kot 50.000 izdelkov, ki predstavljajo edinstveno ponudbo na romunskem trgu v smislu 

kakovosti in raznovrstnosti; zelo dobra kakovost vseh svežih proizvodov; postrežba strankam 

na najvišjem nivoju; modernost in inovativnost izdelkov. Carrefour pa ima tudi agresivno 

promocijsko politiko, najuspešnejše so: 

- Buy-Back, znatno znižanje cene pri nakupu električnih aparatov, če je rabljena naprava dana 

v recikliranje; 

- povezane promocije (Cross-promotions), zaradi zmanjšanega obsega nakupovanja, ki se 

pojavi med krizo, kupci raje kupujejo cenejše izdelke in se odpovedo izdelkom, ki niso 

nujno potrebni; 

- razstavljanje s posebnimi temami, oblikami ob uvedbi novega izdelka v supermarketih; 

- žrebanje velikih nagrad – avtomobili, stanovanja, skuterji, elektronika in naprave; 

- otoki izdelkov z zelo nizko ceno, kjer je namen privabiti kupce. 

Podjetja v času krize pogosto naprej spremenijo marketinške strategije tako, da najprej krčijo 

svoje oglaševalske proračune, neposredne marketinške akcije in spletne proračune trženja. 

Ključnega pomena je razumeti, kako poslovni cikli vplivajo na uspešnost neke družbe in kakšne 

marketinške strategije so po koncu gospodarske recesije uspešne (Pearce in Michael 1997, v 

Rollins, Nickell in Ennis 2014, 2727).  

3.1.2 Marketinško načrtovanje 

Marketinško načrtovanje je sestavni del marketinške strategije, s pomočjo katerega težimo k 

dosegu zastavljenih ciljev. Je upravljalno-vodstveni proces razvijanja in vzdrževanja 

življenjske sposobnosti podjetja. Z drugimi besedami, marketinška strategija je načrt, kako bo 

organizacija uporabljala svoje prednosti in sposobnosti, da bi ustrezale potrebam in željam trga. 

Naloga načrtovanja je tudi prilagajanje podjetja pri poslovanju, ki včasih zajema tudi 

nedobičkonosne dejavnosti. Glede na to mora marketinška strategija zagotavljati obstoj 

podjetja. Osnova za strateško načrtovanje marketinga sta poslanstvo in vizija podjetja, kjer 

razčlenimo tržno okolje, vire podjetja, strukturo in sposobnost strokovnega kadra. S 

spreminjanjem okolja moramo sproti posodabljati tudi marketinški načrt. Zato poudarjamo, da 

je načrtovanje pomembno pri oblikovanju povezav med možnostmi in zastavljenimi cilji, vse 

pa temelji na marketinški zasnovi (Devetak 2007, 245–246). 

Pri izdelavi marketinškega načrta je pomembno, da identificiramo vse sestavine, kjer najprej 

opredelimo poslanstvo podjetja (tržne priložnosti, vizija in smeri za daljše obdobje) ter 

določitev ciljev podjetja (postavimo želje, ki naj bi jih podjetje doseglo v določenem času). Za 

tem sledi oblikovanje poslovne strategije podjetja in strateških poslovnih enot (načrtujemo 

sredstva in načine za dosego ciljev) ter opredelitev marketinških ciljev (določimo marketinške 

aktivnosti, kjer se navezujemo na rezultate preteklih obdobij). Sledi oblikovanje marketinške 

strategije, ki vključuje proučevanje ciljnega trga in oblikovanje marketinškega spleta zanj, 

opredelimo tudi sredstva. Marketinški načrt vključuje kratko in dolgoročno marketinško 
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načrtovanje, upošteva marketinško okolje, poslovne priložnosti in nevarnosti. Pri načrtu je 

pomembno, da določimo nosilce posameznih dejavnosti ter zagotovimo finančna sredstva za 

izvedbo načrta (Devetak 2007, 246–248). 

3.2 Marketinški splet 

Marketinški splet je skupek orodij, s pomočjo katerega podjetja postavijo svoje načrte strategij 

trženja v prakso. Dobro zastavljena marketinška strategija močno vpliva na uspešnost podjetja. 

Vendar je za podjetje pomembna tudi sinergija med skrbno pripravljenimi prvinami 

marketinškega spleta. 

Marketinški splet predstavlja pomembno kombinacijo marketinških orodij, katere podjetje 

načrtuje, izvaja in kontrolira za dosego zastavljenih ciljev na trgu. Sestoji iz formule štirih P-

jev, ki so poimenovani po angleških začetnicah imen orodij. Kjer predstavlja izdelek storitev, 

koncept vsebuje sedem P-jev, še tri dodatne sestavine: Ljudje (people), Procesi (processes) in 

Fizični dokazi (physical evidences) (Vukovič in Završnik 2010, 57–59). 

3.2.1 Izdelek (Product) 

Izdelek je osnova za vse poslovne dejavnosti, lahko ga razvrstimo v dve kategoriji; potrošniški 

izdelki, ki so za osebno uporabo ali uživanje, in poslovni izdelki, ki so kupljeni za nadaljnjo 

prodajo ali uporabo v poslu. Poleg tega so poslovni izdelki pogosto označeni s pridobljenimi 

povpraševanji. To pomeni, da so odvisni od povpraševanja drugih proizvodov, npr. 

povpraševanje po jeklu, avtomobilih itd. Večina podjetij ne prodaja le enega izdelka, ampak 

eno ali več proizvodnih linij. Na ta način lahko razširijo tveganja med več proizvodnih linij 

(Ferrell in Hartline 2002). Izdelek predstavlja osnovno orodje, katerega podjetje ponuja 

potencialnim kupcem, da zadovolji njihove potrebe. Izdelek lahko predstavlja kakovost, oblika, 

blagovna znamka in embalaža ter lahko ga otipamo oz. neotipamo, ko gre za storitev. Na 

prodajo, stroške in dobiček vplivajo različni dejavniki, ki so lahko politični, tehnološki, 

ekonomski in družbeni. Organizacija mora stremeti, da v fazi uvajanja izdelka na trg čimprej 

osvoji vodilni položaj na trgu in tako pridobi najboljše prodajne rezultate ter hitro preide v 

naslednjo najuspešnejšo fazo v življenjskem ciklusu – govorimo o fazi rasti prodaje. Medtem 

ko podjetja prodajajo izdelke, potrošniki kupujejo rešitev problema oziroma vrednost. 

Organizacija mora prepoznati in ponuditi to vrednost za kupca, če je možno na boljši način kot 

konkurenti. Podjetje lahko diferencira proizvode na več načinov; npr. pri oblikovanju 

proizvoda, kjer je lahko razlika v dostopnosti izdelkov, ceni, kakovosti ali tudi v blagovni 

znamki. Blagovne znamke imajo veliko moč, posredujejo sporočilo zaupanja, kakovosti in 

zanesljivosti na trgu. Dobre blagovne znamke so tiste, ki kupcu predstavljajo rešitev za njihove 

potrebe oziroma probleme (Ferrell in Hartline 2002). V študiji, ki je bila narejena s strani Ang, 

Leong in Kotler (2000, v Hruzova 2009, 15), se je izkazalo, da recesija ni dober čas za uvedbo 

nove blagovne znamke. Po drugi strani pa imajo močna podjetja priložnost, da zapolnijo luknje 
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v svojih proizvodnih linijah ter se tako zaščitijo pred prihodnjimi konkurenti. To je mogoče 

storiti z izdelki tako imenovane druge linije blagovne znamke, ki zagotavlja kupcem dobro 

kakovost po nižjih cenah. 

3.2.2 Prodajni pogoji (Price) 

Cena se razlikuje od ostalih treh orodij v tem, da je edini P, ki neposredno ustvarja dobiček. 

Managerji morajo najti točko, kjer bodo dosegli najvišjo razliko v ceni. Nadalje, določena cena 

je spremenljivka, ki jo je najlažje spremeniti (Ferrell in Hartline 2002). Medtem ko lahko za 

spremembo izdelka ali promocije porabimo mesece, se lahko cena najhitreje spreminja. Politika 

cen se nanaša na prodajne cene, pogoje plačila, strukturo popustov in obseg diskriminacijskega 

oblikovanja cen. Stroški, državni ukrepi, konkurenca, spremenljivke marketinškega spleta, 

povpraševanje in pričakovanje porabnikov so nekateri izmed dejavnikov, ki vplivajo na 

določitev cen. Glede na kakovost in z njo povezano ceno podjetje pozicionira svoj izdelek. 

Oblikuje različne cenovno-kakovostne strategije, s katerimi se sooča s konkurenti ter izbira 

strategije prilagajanja cen spremembam na trgu (Potočnik 2005, 246–247). Cena je pomemben 

dejavnik, na katerega so potrošniki še posebej pozorni v času krize. V takih časih so podjetja 

prisiljena narediti korenite spremembe v njihovih odločitvah glede cen. Najpogostejša odločitev 

je povečati obseg prodaje v kratkem času, kar dosežejo z zniževanjem cen. Vendar po drugi 

strani to vodi do težav na dolgi rok, ker zniža donosnost. Ang, Leong in Kotler (2000, v Hruzova 

2009, 16) predlagajo dve različni strategiji oblikovanja cen med recesijo. Prva strategija je 

usmerjena v ohranjanje kakovosti proizvodov, tudi če bi to pomenilo izgubo revnejših kupcev 

v času recesije. Potem, ko si bo gospodarstvo opomoglo, bo lažje razširiti linijo izdelkov in 

povečati cene. Ta nasvet sta upoštevali tudi podjetji Luis Vuitton in Gucci in zdi se, da je njuna 

strategija uspešna (Nunes, Dreze in Jee Han 2011, 200). Druga strategija pa pomaga podjetju 

obdržati ali celo razširiti svoj tržni delež v času gospodarske krize. Pridobiti tržni delež po 

recesiji je lahko precej težavno. Vedeti je potrebno, da je vedno lažje znižati cene, kot jih potem 

ponovno dvigniti. Zato se morajo podjetja osredotočiti na različne ponudbe in popuste namesto 

stalnih znižanj cen. Ferrell in Hartline (2002) govorita o promocijskih popustih, imenovanih 

»visoko-nizke cene«, ki se lahko uporabljajo za občasno povečanje prometa. Strategija je, da 

imajo izdelki malo višje običajne cene in nato s pogostimi promocijami in popusti privabljajo 

kupce.  

3.2.3 Distribucija (Place) 

Prodajna ali tržna pot predstavlja mesto, kjer so mu na voljo izdelki ali storitve, za ponudnika 

pa predstavlja vse dejavnosti, da pripelje in ponudi izdelek na želeno mesto z minimalnimi 

stroški (skladiščenje, carine, špedicija, transport). Na tržnih poteh se izvajajo različne 

aktivnosti, kot so plačevanje, komuniciranje, skladiščenje, pogajanja. Končni porabniki, 

trgovska podjetja na debelo ali drobno, finančne institucije in proizvajalci pa te aktivnosti 

opravljajo (Vukasovič 2012). Izbrati pravo lokacijo je lahko za podjetje zelo drago, ampak 
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veliki trgovci posvečajo temu vprašanju veliko pozornosti. Opredelimo lahko različne vrste 

trgovcev, vse od specializirane trgovine, veleblagovnice, diskonta, supermarketa pa do 

hipermarketa, kjer ima vsaka trgovina svoje značilnosti, kot npr. storitve, globina in širina 

asortimana ter cene in vrsta trgovine. Ko gre za manjše trgovce na drobno, je običajno njihova 

značilnost, da imajo ozek, vendar globok izbor in velik poudarek na visoki kakovosti in odličnih 

storitvah. Velike trgovine, kot so supermarketi, imajo zelo omejene storitve, kjer je njihov 

koncept trgovine običajno kot samopostrežna trgovina. V krizi so se samopostrežne trgovine 

zelo povečale, saj so si kupci pripravljeni za nižjo ceno postreči, seveda da bi prihranili nekaj 

denarja. Trženje preko interneta je v današnjem času izredno pomembno, je zelo preprost in 

stroškovno učinkovit način, da dosežemo veliko strank hkrati (Pallab 1996, v Hruzova 2009, 

17). Spletno trženje je kanal, ki zagotavlja informacije o izdelku ali storitev po internetu ter 

nima stalnih lokacij. Internet ima največji vpliv kot tržna pot v trženjskem spletu, saj ima 

internet globalni doseg (Allen in Fjermestad 2001, v Ying in Gao 2009, 23).  

3.2.4 Marketinško komuniciranje (Promotion) 

Marketinško komuniciranje je za vsako podjetje izrednega pomena, čeprav veliko podjetij ne 

gre za tem, je to edini način, s katerim lahko podjetje pridobi kupčevo lojalnost ter zaupanje. 

Učinkovito marketinško komuniciranje je odločilni dejavnik uspešnosti marketinške strategije 

podjetja. Marketinško komuniciranje je najvidnejši inštrument marketinškega spleta ter vsebuje 

vsa sredstva, s katerimi podjetje komunicira s svojimi ciljnimi skupinami in ostalimi javnostmi, 

seveda z namenom promovirati svoje izdelke ali storitve in podjetje kot celoto. Marketinško 

komuniciranje je oblika nagovarjanja in prepričevalnega informiranja potrošnikov, s katero 

zmanjšujemo negotovost pri kupcih in povzročimo pospeševanje nakupa (Pelsmacker in 

Geuens 2004, 3).  Ko gre za promocijo v gospodarski recesiji, je zelo pomembno dejstvo, da 

podjetje na tem področju ne zmanjšuje stroškov. Kot je bilo že omenjeno, je ohranjanje ali celo 

povečanje marketinških investicij naložba za prihodnji višji prihodek. Z ohranjanjem ali 

povečanjem stopnje in količine oglaševanj se bo tržni delež, prodaja in dohodek še posebej po 

recesiji povečal. Albion in Farris (1981, v Graham in Frankenberger 2011, 6) predpostavljata, 

da se mora potrošnik najprej zavedati in nato razviti preferenco za blagovno znamko, preden se 

odloči za nakup. Oglaševanje in promocija sta torej instrumentalna pri ustvarjanju zavesti in 

preference potrošnika. Avtorja se strinjata, da so potrošniki lahko občutljivejši na oglaševanje 

in promocije v času recesije. Oglaševanje in promocija v tako stresnih časih omogočata, da se 

potrošniki počutijo bolj udobno in varno v času, ko je zaupanje potrošnikov nizko. Potrošniki, 

ki so običajno motivirani za zmanjšanje porabe v času gospodarske recesije, se lahko zanesejo 

na oglaševanje in promocijo za povečanje zaupanja, premagovanje vztrajnosti, oglaševanje jih 

opomni na vrednost blagovne znamke. Današnje trženje zahteva od podjetja ne le dober izdelek, 

privlačno ceno in dostopnost izdelka. Podjetja morajo znati ustrezno komunicirati z obstoječimi 

in potencialnimi deležniki in splošno javnostjo. Nobeno podjetje se ne more izogniti vlogi 

sporočevalca in promotorja (Kotler 2004, 563).  
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Kupci v obdobju recesije raje pridobivajo konkretne podatke namesto običajnih komercialnih, 

zato bi morala podjetja jasno zagotoviti informacije, kot so varnost, vzdržljivost in kakovost 

zavarovanja, da bi pridobili njihovo zaupanje. Zaupanje je zelo pomemben dejavnik pri trženju, 

še posebej v času gospodarske recesije. Podjetja, katerim uspe prepričati kupce, da so vredna 

zaupanja, dosežejo, da se kupci odločijo za njihove izdelke, tudi če ti niso najcenejši. S tem 

določeni mediji, kot je npr. tisk in radio, postanejo pomembnejši v času recesije. Predstavljajo 

najcenejši način, da dosežejo širšo populacijo, in bolj dostopen način pridobivanja zaupanja 

kupcev v času recesije. Kupci imajo možnost brati o izdelku in preučiti prednosti pri nakupu 

izdelka (Ang, Leong in Kotler 2000, v Hruzova 2009, 18). Kakorkoli že, v Ferrell in Hartline 

(2002), vsi kupci obožujejo razprodaje. Ta trditev je okrepljena z raziskavami, ki kažejo, da 

imajo kupci radi različne akcije in postanejo član trgovskih klubov, da bi pridobili popust, 

namesto da bi nenehno menjavali diskontne verige. Trgovci pogosto ponujajo kupcem razne 

kupone, popuste, programe zvestobe, premije, s katerimi pospešujejo prodajo. Podjetja 

uporabljajo promocijo za obveščanje, navduševanje, ohranjanje zvestobe kupcev, vse to seveda 

z namenom vplivati na potrošnikove nakupne odločitve. Zelo pomembno je imeti izbrano ciljno 

skupino za prenos teh informacij, prav tako pa morajo biti omogočeni tudi povratni kanali za 

pridobivanje informacij o odzivu. Ciljna skupina se določi na podlagi marketinškega načrta in 

iz poznavanja vedenja porabnikov (Vidic 2002, 210–214). 

Za podjetje je zelo pomembno, da sestavine marketinškega spleta postavi v takšno razmerje, da 

postanejo učinkovito sredstvo pozitivnega spodbujanja potrošnikove pozornosti in 

naklonjenosti. Potrebno je dobro raziskati, katere so vplivne točke spleta, in na njih zgraditi 

optimalen marketinški načrt. Pravilno je, da v podjetju preverijo konkurenčni prostor, 

tehnološke kompetence, kupce in načrtujejo različne strateške opcije za vsak element 

marketinškega spleta (Pompe in Vidic 2008, 94). 

3.3 Marketinško komunikacijski splet 

Marketinško komunikacijski splet je običajno sestavljen iz petih instrumentov marketinškega 

komuniciranja: osebne prodaje (prodajne predstavitve), pospeševanja prodaje (nagrade, 

popusti, ugodnosti), odnosov z javnostmi ali PR (ustvarjanje ugleda podjetja, izdelkov in 

storitev z mediji, publiciteto, investitorji, donatorji), neposrednega trženja in oglaševanja 

(televizija, plakati, radio, tisk, elektronska pošta). Avtorji različno delijo marketinško 

komunikacijska orodja, ključno pa je, da lahko z njihovo taktično uporabo podjetje odločilno 

vpliva na informiranje in prepričevanje kupcev. Z dobro uporabo komunikacijskih orodij 

dosežejo sporočila večji učinek, kot bi ga doseglo samostojno načrtovano sporočilo. Ljudje 

nezavestno sprejemajo sporočila, pa naj bo to v oglasu, članku ali pri ustnem izročilu, vedno si 

ustvarjajo mnenje o podjetju ali blagovni znamki na račun združevanja prejetih informacij. 

Kirtis in Karahan (2011, 261) omenjata spletni marketing, to je proces vzpostavljanja in 

vzdrževanja odnosov s kupci prek spletnih aktivnosti. S tem procesom olajšamo izmenjavo idej, 

produktov in storitev ter na ta način dosežemo cilje na obeh straneh. Socialni mediji, ki so se v 
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začetku pojavili kot zabavno orodje, so se hitro prelevili v marketinška orodja, zaradi svoje 

izjemne prednosti na poslovnem področju. Uporabljajo se zaradi hitrosti, doseganja velikega 

dela občinstva in prinašanja velikih stroškovnih prednosti.  

3.3.1 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je neposredno komuniciranje med prodajalcem in potencialnim kupcem. Njen 

osnovni namen je prepričati kupca, da kupi izdelek, ki ga ponuja podjetje. Prav zaradi osebnega 

stika je osebna prodaja prepričljivejša od oglaševanja in zagotavlja takojšnjo povratno 

informacijo, ki prodajalcu omogoči, da prilagodi svoje sporočilo kupčevemu zaznavanju in 

razumevanju informacij (Potočnik 2002, 378–379). 

Osebna prodaja zahteva natančno načrtovanje, kakor tudi ustrezno usposobljen kader, saj je od 

prodajalčeve spretnosti in tehnike prodajanja odvisen tudi prodajni rezultat. Cilji osebne 

prodaje so usmerjanje in usklajevanje dolgoročne navezanosti, sodelovanja, opravljanja 

predprodajnih, prodajnih in poprodajnih oziroma nabavnih dejavnosti v komuniciranju s 

tržnimi partnerji (Tavčar 2000, 100–111). 

V primerjavi z ostalimi sestavinami marketinško komunikacijskega spleta ima osebna prodaja 

tri glavne prednosti (Potočnik 2002, 378):  

- ustvarja osebni stik in možnost hitrega prilagajanja; 

- omogoča različna razmerja med sodelujočimi; 

- med samim prodajnim procesom zahteva pozitiven ali negativen odziv.  

3.3.2 Pospeševanje prodaje 

Podjetja uporabljajo orodja za pospeševanje prodaje, da bi spodbudila porabnike k nakupu in 

dosegla močnejši in hitrejši odziv kupcev. Pospeševanje prodaje ima v zadnjih letih močan 

pomen. Nekoč so ga uporabljali le v primeru, ko drugi inštrumenti niso bili dovolj uspešni. 

Danes pa lahko rečemo, da si uspešno podjetje ne more predstavljati poslovanja brez tega 

inštrumenta marketinškega komuniciranja. Opazimo lahko tudi različne načine oglaševanja, v 

katerih je težišče preneseno s samega izdelka na metodo pospeševanja prodaje. Orodja, ki so 

pomembna pri pospeševanju prodaje, imajo naslednje pomembne značilnosti (Kotler 2004, 

580):  

- Komuniciranje prebudi pozornost pri porabniku in ga lahko pripelje do izdelka ter spodbudi 

nakup.   

- Spodbuda vsebuje določeno vrednost, ki je za porabnika zelo pomembna.  

- Vabilo vabi porabnika, naj se takoj odloči za nakup.  

Kotler (2004, 611) podaja nasvete glede orodij pospeševanja prodaje, ki so lahko hkrati uspešna 

orodja za graditev blagovne znamke: 
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- Zagotovitev, da bo pospeševanje prodaje upravičeno. Izkoristiti moramo vsako priložnost 

oziroma razlog za izpeljavo pospeševanja prodaje.  

- Vsako akcijo pospeševanja prodaje poskušamo gledati s strani prodaje, ki jo lahko kupec 

opravi, in kot komunikacijsko orodje. Pospeševanje prodaje lahko močno vpliva na 

zavedanje o blagovni znamki, seveda če pri tem sporoča pomembne in prave stvari, ki so 

koristne za potrošnika.  

- Pospeševanje prodaje povezati s podobo blagovne znamke in jo tako izkoristiti, npr. ob 

določenih obletnicah, rojstnih dnevih itd. 

Poznamo veliko razlogov, za katera se podjetja odločijo za pospeševanje prodaje. Eden izmed 

razlogov je tudi obnašanje potrošnikov, ki so danes v primerjavi s preteklostjo veliko bolj 

izbirčni, izobraženi ter nezvesti blagovnim znamkam, kjer jim preklapljanje na druge blagovne 

znamke ne dela večjih težav. Vse več porabnikov pričakuje nenehne kratkoročne cenovne 

ugodnosti, kot so akcije, kuponi, razprodaje. Podjetja, ki ugotovijo upad prodaje določenega 

izdelka, poskušajo prodajo povečati s pomočjo pospeševanja prodaje, kar kratkoročno 

pripomore k izboljšani prodaji, vendar ne moremo trditi, da je dolgoročno gledano najboljša. 

Veliko podjetij oglašuje kot »nov« oziroma »izboljšan« izdelek, vendar se jih je zelo malo 

razvilo kot popolnoma nov izdelek. Na današnjem trgu tako prevladujejo zreli proizvodi, 

katerih prodajo je potrebno pospeševati zaradi vse večjega znanja in izkušenj potrošnikov. Moč 

distributerjev v zadnjih letih postaja vse močnejša, saj so se povezali v grosistične in 

maloprodajne trgovske verige. Veliko podjetij je prišlo tudi do spoznanja, da s pospeševanjem 

prodaje lahko veliko privarčujejo ter dosežejo enake cilje, kot s katero koli drugo obliko 

oglaševanja. Z metodo pospeševanja prodaje lahko hitro pridemo do ugotovitve, ali smo z 

določeno strategijo dosegli zastavljene cilje (Wells, Burnerr in Moriarty 1995, 588–592). 

Glavna sredstva pospeševanja prodaje, ki spodbudi potencialne kupce k nakupu, so (Previšić in 

Ozretič Došnova 1999, 814–815):  

- Popusti: Postopek koriščenja je za potrošnike zelo enostaven ter imajo podobne 

spodbujevalne funkcije kot kuponi. 

- Kuponi: Nudijo prihranek ob nakupu določenega izdelka. Lahko jih pošiljamo po pošti ali 

pa jih priložimo k drugim izdelkom, oglasom v časopisih ali revijah. Imajo dvostranski 

učinek, saj lahko obstoječim kupcem izdelek s popustom izgleda še privlačnejši ter novim 

kupcem omogoči, da poskusijo z nakupom novega izdelka po zelo ugodni ceni in jim tako 

ne predstavlja visokega tveganja.  

- Brezplačni vzorci: Predstavljajo brezplačno ponudbo izdelka oziroma storitve. Pošiljanje 

vzorcev je najdražji način uvajanja novega izdelka, vendar je najučinkovitejši. Pogosto jih 

kupci prejmejo ob promociji novih izdelkov, ki se pojavijo na trgu, seveda z namenom, da 

ljudje poizkusijo izdelek v upanju, da ga bodo kasneje pogosto kupovali.  

- Nagrade stalnim strankam: Nagrade v gotovini ali v drugih oblikah in so skladne s številom 

stalnih strank enega prodajalca ali skupine prodajalcev. 
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- Tekmovanja v prodaji: Spodbuditi prodajno osebje k povečevanju prodaje v določenem 

časovnem obdobju.  

- Izdelčne garancije: Zelo pomembno promocijsko orodje, saj kupci postajajo občutljivejši 

na kakovost. Podjetja morajo dobro pretehtati vse možnosti in si postaviti vsa vprašanja 

preden ponudijo garancije. Oceniti morajo, koliko bo garancija prispevala k prodaji in to 

primerjati z možnimi stroški. 

- Izpostavitve izdelkov: Dodatne izpostavitve na prodajnem mestu (npr. na samem vhodu v 

trgovino, ob blagajni, delikatesi), ki omogočijo, da kupci hitreje kupijo izdelek, saj so 

izpostavitve po navadi privlačne in vabijo v nakup. 

- Nagrade (žrebanja, tekmovanja, igre): Nagrade so ponudbe, da kupci dobijo nagrado v 

obliki potovanja, gotovine, ker so nekaj kupili. Da kupci lahko dobijo nagrado se pogosto 

od njih tudi nekaj zahteva, bodisi da se prijavijo, pošljejo zahtevano. 

3.3.3 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi ali publiciteta je neplačana, neosebna oblika komuniciranja o podjetju in 

njegovih izdelkih, ki poteka prek sredstev javnega obveščanja v obliki novic. Publiciteta se od 

drugih sestavin komunikacijskega spleta razlikuje v tem, da neposredno ne olajšuje menjave. 

Namen je zagotavljati informacije zainteresiranim javnostim ter ohranjati ugodno podobo o 

podjetju. Praviloma podjetje ne plača za prenos sporočil, vendar s publiciteto nastajajo določeni 

stroški, predvsem za pripravo informacij in druge dokumentacije, ki jo potrebujejo; npr. 

novinarji za svoje objave. Podjetje bi moralo svoje stike z javnostmi načrtovati tako, da so v 

skladu z drugimi sestavinami komunikacijskega spleta in da jih tudi ustrezno podpirajo 

(Potočnik 2002, 305).  

Odnosi z javnostmi so zelo primerno orodje predvsem zaradi naslednjih treh posebnih 

značilnosti (Kotler 2004, 580):  

- Visoka verodostojnost: Zgodbe in članki uglednih avtorjev se bralcem zdijo bolj pristni in 

verodostojni kot oglasi.  

- Sposobnost ujeti kupce nepripravljene: Z odnosi z javnostmi lahko dosežemo morebitne 

kupce, ki se sicer raje izognejo prodajnemu osebju in oglaševanju.  

- Dramatizacija: Odnosi z javnostmi imajo močno izrazno moč za predstavitev podjetja in 

izdelka. 

3.3.4 Neposredno trženje 

Neposredno trženje je v začetku pomenilo le obliko trženja, v kateri sta se izdelek ali storitev 

gibala od proizvajalca do potrošnika brez vmesnih posrednikov. Neposredno trženje v 

kombinaciji z oglaševanjem je eno izmed najučinkovitejših načinov za pridobivanje 

potencialnih kupcev. Cilj neposrednega trženja je vzpostaviti trajno dvosmerno komunikacijo 

med tržnikom in potencialnimi kupci, doseči večji odziv na akcije, prilagojene ciljnim 
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skupinam, pospešiti proces sprejemanja nakupnih odločitev, in navsezadnje povečati prodajo, 

vse to pa lahko dosežejo z neposrednim osebnim stikom, prodajo po pošti (kataloška prodaja), 

telefonu, elektronskih medijih in ostalih posrednikih za pošiljanje ponudb. Pomembna 

značilnost, ki jo je potrebno omeniti pri neposrednem trženju, je ta, da neposredni tržniki lahko 

merijo odziv na svoje kampanje in na tak način lahko pridejo do hitre ugotovitve, katere so bile 

najuspešnejše (Potočnik 2002, 358).  

Neposredno trženje ima različne oblike, kot so trženje po telefonu, trženje po internetu, 

neposredna pošta, vsem pa lahko pripišemo naslednje skupne lastnosti (Kotler 2004, 580):  

- Ni javno: Velikokrat naslovljeno le na eno osebo.  

- Je prilagojeno: Oblikovano tako, da pritegne izbranega naslovnika.  

- Je sveže: Sporočilo lahko oblikujejo v zelo kratkem času.  

- Je interaktivno: Sporočilo se lahko spreminja glede na odziv določene osebe. 

Neposredno trženje Kotler (2004, 580) opisuje kot interaktivni trženjski sistem, ki porabniku 

omogoča dostop do informacij oziroma nakup izdelka po različnih medijih. Cilj je ustvariti 

odzive potencialnih kupcev na sporočila v medijih. Najnovejša oblika neposrednega trženja je 

elektronsko trženje. Še posebej je v zadnjih desetih letih doživelo velik preobrat, saj dobiva v 

današnjem času vedno večji pomen. Internet se je izkazal kot nenadomestljiv pripomoček, ne 

le pri trženju izdelkov in storitev končnim kupcem, temveč tudi pri povezovanju med podjetji 

in drugimi organizacijami. 

Ena izmed pomembnih sprememb na področju trženja v času krize je bila preusmeritev 

tradicionalnega trženja proti e-trženju (Rollins, Nickell in Ennis 2014, 2728). Pri elektronskem 

poslovanju ločimo v osnovi naslednje povezave (Potočnik 2002, 305):  

- Potrošnik – potrošnik (customer to customer ali C2C) privatno poslovanje med potrošniki, 

kjer preko spleta komunicirajo med seboj, na primer eBay, različne klepetalnice, 

posredniški kanali. Prednost C2C je manjša cena v primerjavi z oglaševanjem izdelkov na 

ostalih straneh. Slabost pa so razne spletne prevare, zato se morajo podjetja, ki upravljajo 

C2C, močno truditi, da se izognejo morebitnim prevaram. 

- Podjetje – podjetje (business to business ali B2B) je opredeljeno kot poslovanje ter 

povezovanje med podjetji, z namenom hitrejšega, cenejšega in lažjega povezovanja v 

različnih fazah poslovanja. Zmanjšuje vstopne ovire na trgu, saj je veliko dražje imeti 

podjetje na trgu, kot pa postaviti spletno stran in jo vzdrževati. Kriza ima tri dolgotrajne 

učinke na B2B: povpraševanje analitik, boljše povezovanje med prodajo in funkcijami 

marketinga ter nazadnje dvig uporabe socialnih medijev. Primer B2B poslovanja in modeli 

najboljše prakse so npr. IBM, Dell, Cisco (Rollins, Nickell in Ennis 2014, 2731). 

- Podjetje – potrošnik (business to customer ali B2C) poslovanje med podjetji in potrošniki, 

kjer lahko kupci z vsega sveta kupujejo izdelke in storitve preko spleta. B2C je druga 

največja, najbolj prepoznavna, množična oblika elektronskega poslovanja. B2C uporabljajo 

na primer naslednja znana podjetja: Amazon.com, Drugstore.com. 
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Danes se informacije o izdelku veliko hitreje širijo, saj to omogočata tehnologija in internet. 

Informacije so veliko cenejše in dostopnejše kot kdaj koli prej. Potrošniku se odpira veliko 

načinov, da se odločijo o svojih prihodnjih nakupih in si tako zagotavljajo večji nadzor nad 

dohodki. Opažamo, da se je potrošnikovo zaupanje, predvsem v blagovne znamke, povečalo z 

mnenji drugih. Sporočilom, ki se prenašajo preko televizijskih oglasov, potrošniki manj 

zaupajo. Potrošniki imajo večje zaupanje v spletne vsebine in zato vedno več uporabljajo 

spletna orodja za povezovanje z drugimi, kar vodi po njihovem mnenju v najboljši nakup 

(Voinea in Filip 2011, 16).  

3.3.5 Oglaševanje 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije idej, izdelkov ali 

storitev o podjetju, njegovih izdelkih, aktivnostih ali za znanega naročnika, ki poteka po 

masovnih sredstvih javnega obveščanja (televizija, radio, revije, elektronska pošta, katalogi). 

Oglaševanje je dobro orodje trženjskega spleta za obveščanje in prepričevanje potrošnikov ter 

oglaševalcu omogoča, da doseže veliko število ljudi po nizkih stroških na osebo. Cilj vsakega 

oglaševanja pa je čim bolj učinkovito nagovoriti ciljno skupino ljudi (Potočnik 2002, 304). 

Pri oglaševanju se srečujemo z raznimi oblikami in načini uporabe, zato je težko posplošiti 

njegove značilnosti. Kotler (2004, 580) je naštel naslednje lastnosti: 

- Javna predstavitev, ki da izdelku nekakšno legitimnost in kaže na standardizacijo ponudbe. 

- Prodornost omogoča ponudniku, da sporočilo večkrat ponovi. Kupcu pa omogoča, da 

sprejema in primerja vsebino raznih konkurenčnih ponudnikov. Močno oglaševanje lahko 

sporoča nekaj pozitivnega o ponudnikovi moči, velikosti in uspehu. 

- Okrepljena izraznost ponuja priložnost za predstavitev podjetja in njegovih izdelkov skozi 

spretno uporabo zvoka, tiska in barv. 

- Neosebnost, kjer uporabniki ne zaznajo obveznosti, da bi namenjali pozornost oglaševanju 

ali se odzivali nanj.  

Cilj oglaševanja je povečanje prodaje oziroma širitev prodajnega trga ali pa vsaj ohranitev 

sedanjega trga, kadar je oglaševanje konkurentov izrazito ostro oziroma okrepljeno. Da lahko 

vrednotimo uspešnost oglaševanja, moramo določiti merila, s katerimi bomo merili prodajne 

cilje. Vrednotimo lahko naslednje vplive oglaševanja na prodajo (Potočnik 2002, 326): 

- vrednostno ali količinsko; 

- absolutno (po doseženi vrednosti ali količini) ali relativno (v primerjavi z dosežki 

konkurence). 

Če želimo doseči prodajo izdelka, ga moramo potrošnikom najprej predstaviti, za kar je 

potrebno oglaševanje oziroma kakšna druga oblika marketinškega-komunikacijskega orodja. 

Ljudje smo vedno bolj izpostavljeni oglaševanju in tako smo obdani z različnimi informacijami, 

kar nam po eni strani ponuja večjo možnost izbire med ponudniki, vendar po drugi strani 
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potrošniku to otežuje, saj je obdan z vedno večjimi informacijami in s primerjavo izdelkov. V 

času krize smo že večkrat poudarili, da je nujno potrebno oglaševati, saj so oglasna sporočila 

veliko bolj vidna pri potrošniku ter obstaja velika verjetnost, da ko bo potrošnik resnično 

potreboval izdelek, se bo z veliko verjetnostjo odločil ravno za nakup pri podjetju, ki je 

oglaševalo tudi v času krize. Nasprotno, pa z varčevalnimi ukrepi dajemo vtis šibkosti in 

nemočnosti, s katerim si potrošniki ne želijo sodelovati in mu ne zaupajo (Tooley 2013). 

3.4 Marketing v času krize 

Ena izmed najbolj pogostih napak managerjev in vodij podjetja je, da mislijo, da bodo z 

zmanjšanjem stroškov in posledično tudi cen, rešili situacijo. Vendar, ko razmišljajo na ta način, 

pozabljajo na dolgoročen odnos, kaj bo, ko si bo gospodarstvo spet opomoglo. Podjetja bi 

morala v času krize agresivno vlagati v marketing. Izdelki podjetij, ki nenehno vlagajo v trženje 

in celo povečajo svojo porabo po PIMS-u (Profit Impact of Market Study), niso imeli manj 

dobička v času recesije. Ravno nasprotno, dobiček se je veliko hitreje povečal po recesiji s 

strani teh podjetij, v primerjavi s tistimi, ki režejo njihove stroške (Roberts 2003, 34–36). 

Kante Moss (2015) poudarja, kako se morajo podjetja oziroma organizacije osredotočati na 

marketing, še posebej takrat, ko se znajdejo v času finančne krize. Podjetja najprej pomislijo na 

razna odpuščanja zaposlenih, vendar bi morala takoj prenehati s takimi dejanji, v kolikor ne 

želijo izgubiti najsposobnejšega kadra. Podjetja morajo znati v takih situacijah motivirati 

zaposlene z ustvarjanjem kreativnih rešitev, s katerimi bi znali pridobiti nove potrošnike in 

zadržati obstoječe. Vsi smo zelo dobro seznanjeni z marketinškim motom »potrošnik je kralj«, 

ki ni bil nikoli tako poudarjen, kot lahko to opazimo danes. Potrošniki so danes obdani z vse 

večjimi informacijami, imajo vedno večji nadzor nad celotnim dogajanjem, zato se podjetja 

vedno bolj zavedajo, kako pomemben je potrošnik, ki je jedro vseh aktivnosti znotraj podjetja, 

predvsem ko gre za marketing. Primarna funkcija podjetja pa je zadovoljiti želje in potrebe 

potrošnika, saj brez potrošnika tudi poslovanja ni. Prav v celoviti kakovosti in z njo povezano 

celotno vrednostjo se skrivajo priložnosti za nove strategije in aktivnosti na trgih. V času krize 

ima podjetje veliko priložnosti, ki jih lahko izkoristi v svoj prid, kot npr.: 

- Potrošniku mora pokazati, še bolje je dokazati, katere koristi potrošnik pridobi z nakupom 

izdelka oziroma storitve. Pri tem se morajo osredotočiti na bolj osebno komunikacijo s 

potrošniki, če želijo uspešno nadaljevati svoje vizionarske podvige.  

- Širitev na nove trge. Priložnost, ko lahko podjetja svoje zaposlene bistveno bolj vključijo v 

proces raziskovanja ter lahko uporabijo druge načine približevanja različnim tržnim 

segmentom. Podjetja lahko hitro pridejo tudi do zaključka, da že minimalne spremembe pri 

večjih končnih potrošnikih lahko močno ogrozijo uspešnost podjetja. Zato krizam lahko 

rečemo, da so obdobja priložnosti za raziskovanje novih tržišč in razvoj novih 

komunikacijskih kanalov.  
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Če je podjetje pametno, v času krize ne bo rezalo oglaševalskega proračuna. V času, ko 

konkurenti zmanjšujejo oglaševalne aktivnosti, morajo podjetja to izkoristiti, saj s povečanjem 

oglaševanja posledično omogočajo tudi pridobivanje novih potrošnikov. Zaradi krize pa tako 

kot drugi tudi mediji znižajo cene in nudijo boljše pogoje, zato je oglaševanje v času krize 

cenejše, istočasno pa je njihov oglas bolj viden, saj konkurenti manj oglašujejo. S pravilnimi in 

jasnimi komunikacijskimi aktivnostmi je pomembno, da podjetje jasno pokaže, da ima načrt, 

kako uspešno reagirati na nastalo situacijo in kako se bodo ti načrti prilagajali potrošnikom. 

Pomembno pa je, da podjetja ne zanemarijo internega komuniciranja s svojimi zaposlenimi, saj, 

kot splošno znan moto »potrošnik je kralj«, so tudi zaposleni svojevrstni kralji, ki predstavljajo 

pomemben del uspešnosti poslovanja. Zavedati se moramo, da ne preživijo najmočnejši 

oziroma najpametnejši, preživijo tisti, ki se znajo najbolje prilagajati nastalim spremembam 

(Kante Moss 2015).  
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Ob pripravljanju magistrske naloge smo se odločili za študijo primera, zato predstavljamo 

preučevano podjetje. 

4.1 Kratka predstavitev  

Podjetje X uspešno posluje že vse od svoje ustanovitve leta 1993. Ukvarjajo se z dejavnostjo 

trgovine, kjer končnim kupcem (fizičnim osebam, družbam, samostojnim podjetnikom in 

drugim) ter kupcem, ki se ukvarjajo z nadaljnjo prodajo (papirnicam in družbam v Sloveniji in 

izven njenih meja), nudijo vse za šolo in pisarno na enem mestu, vključno s storitvijo 

fotokopiranja. Blago v podjetju X je kakovostno in trendovsko, predvsem pa ponujajo izdelke 

po konkurenčnih cenah. V prihajajočih treh letih so si za cilj postavili, biti med vodilnimi 

podjetji v Sloveniji v segmentu papirništva. Poslanstvo pa je spremljati, oblikovati in 

zadovoljiti želje ter potrebe kupcev. Danes družba oskrbuje pet lastnih maloprodaj (v TPC 

Luciji, v Supernovi Koper, Qlandii Nova Gorica, Citycentru Celje in Europarku Maribor), 

veleprodajo ter slovensko spletno trgovino. Preko veleprodaje oskrbujejo kupce celotne 

Slovenije. Njihova velika želja pa je imeti maloprodaje še v preostalih regijah v Sloveniji, saj 

bi s svojo prisotnostjo na slovenskem trgu prav gotovo pozitivno vplivali na pestrost ponudbe, 

ki po trendu in kakovosti sledi in razvija slovensko tržišče ter spreminja in sooblikuje tako 

ponudbo kot povpraševanje. Podjetje se že peto leto udeležuje svetovno znanega sejma 

Paperworld v Frankfurtu, kjer si širijo obzorja, uspešno sklepajo nove poslovne odnose ter 

predstavljajo in tržijo njihovo blagovno znamko po Evropi in svetu. 

4.1.1 Predstavitev prodajnega programa 

Podjetje distribuira program pisal UNI Mitsubishi pencil ter ostale programe priznanih 

blagovnih znamk, ki sodijo v segment prodajnega spektra (lastno blagovno znamko X, Double 

A, Fabriano, Spectra, Lebez, Arda, Niji, Artoz, Clairefontaine). V ponudbi pa imajo tudi ostale 

znane priznane blagovne znamke (Stadtler, Faber Castell, Pilot, Molesine, Paperblanks, Uhu, 

Henkel, Pelikan, Parker). Že četrto leto uspešno razvijajo lastno blagovno znamko šolskih 

nahrbtnikov, šolskih torb, torb za prosti čas, torb na kolesih in pasnih torb blagovne znamke X, 

katera je bila med najstniki z navdušenjem sprejeta, lahko bi dejali, da je že prava atrakcija. 

Poleg radijskega in zunanjega oglaševanja (jumbo in giga panoji) uporabljajo tudi televizijsko 

oglaševanje, s katerim so vplivali na še večjo prepoznavnost. Blagovno znamko X odlikuje 

njena edinstvenost tako v videzu kot v izdelavi. Odlikujejo jo visoko kakovostni materiali. Za 

vsakim dizajnom nahrbtnika stoji zgodba, ki je kupcem predstavljena v maloprodajah ali kar na 

spletni strani. 
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4.1.2 Zaposleni 

Zaposleni v preučevanem podjetju predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, saj 

prodajajo izdelke, kjer je nujno potrebna prodajalčeva sposobnost, znanje in spretnost. Danes 

se dnevno srečujemo z informacijami o visoki stopnji brezposelnosti in tudi o načrtih, kako 

bodo podjetja s ciljem racionalizacije poslovanja še zmanjševala število zaposlenih. Podjetje je 

pretekla leta dosegalo vedno večji tržni delež, kar mu brez dodatnega zaposlovanja ne bi uspelo.  

Preglednica prikazuje število zaposlenih po letih v podjetju X. 

Preglednica 1: Število zaposlenih po letih v podjetju X 

 

Leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Št. 

zaposlenih 
15 17 20 22 25 28 30 34 

Vir: Podjetje X, 2015 

 

V letu 2008 je bilo v podjetju zaposlenih 15 ljudi, leta kasneje pa se je število zaposlenih le še 

večalo. Nihče od redno zaposlenih ni zapustil podjetja ali se upokojil. Ali leta 2016 podjetje 

načrtuje dodatno zaposlovanje, smo vprašali direktorja podjetja, ki je odgovoril, da je podjetje 

v preteklih letih doseglo intenzivno rast in tudi večji tržni delež. Glede na dosežene prihodke 

predvideva, da se bodo v podjetju še širili tako z maloprodajami kot tudi s prodajnim 

programom. 

4.2 Spremembe v podjetju 

Simptomi so signali, ki v podjetju kažejo na krizo ali pa jo napovedujejo. Njihovo pravočasno 

zaznavanje in upoštevanje s pravimi akcijami lahko v podjetju omili posledice začetne krize ali 

pa celo prepreči njen nastanek.  

V preučevanem podjetju so začetke krize hitro prepoznali, zato so začeli ukrepati na različnih 

področjih. Najprej so močno začeli delovati na nabavi ter so svojo nabavo usmerili predvsem v 

tujino, kjer so dobili boljše pogoje glede rabatov ter rokov plačila. Na ta način so dosegli boljše 

cene na drugih »ne znanih blagovnih« znamkah, kar je seveda spodbudilo kupce v nakup. 

Podjetje se je lahko na tak način kosalo z močnimi trgovskimi verigami in ponujalo celo cenejše 

artikle kot konkurenca. V podjetju so opazili tudi, da prodaja močnih blagovnih znamk ni 

upadla, vendar se je količina drugih artiklov začela močno zmanjševati zaradi nizkih cen, ki so 

jih ponujali v drugih trgovinah, zato so morali nujno ukrepati na drugih artiklih in ponujati 

kupcem najboljše cene. Poleg trgovine, ki se je na začetku nahajala le v Luciji, se je podjetje 

odločilo tudi za širitev in tako svoje poslovalnice odprlo tudi v drugih regijah. Dosegli so, da 
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so bili bližje kupcem ter zaradi širitve tudi dosegli boljše cene v nabavi. Svojo širitev 

maloprodaj pa imajo namen v prihodnosti še povečati, vendar seveda na dobro izbranih 

lokacijah, kjer je fluktuacija ljudi največja. Želeli so delati še bolje, zato so se odločili za spletno 

poslovanje in tako kupce sproti obveščali o raznih akcijah in novostih tako na spletu kot tudi v 

trgovini. Za spletno nakupovanje so se odločili predvsem zaradi krepitve odnosov do kupcev 

ter za prihranitev njihovega časa, ki je v današnjem času zelo pomemben. 

Zavedati se moramo, da podjetju kar 60 % celotnega prometa prinese ravno šolska sezona, ki 

traja zelo kratek čas, tri mesece. Problem, ki so ga zaznali v podjetju, je, da so ravno, ko je 

sezona na vrhuncu in bi podjetje moralo dosegati največjo maržo, razni veliki trgovci začeli 

udarno oglaševati z različnimi akcijami ter artikle prodajali po zelo nizkih cenah, lahko rečemo, 

da skoraj po nabavnih cenah. Podjetje je moralo nujno ukrepati in tako je začelo s šolskim 

katalogom. Na vse šole po Sloveniji je pošiljalo kataloge, ki je kupce seznanjal z akcijami in 

novostmi. Kupci so lahko dobili vse na enem mestu, ni jim bilo potrebno odhajati v trgovine, 

saj so vse prejeli na dom. Čeprav je bil katalog kar obsežen (100 strani) so si želeli, da jih kupci 

obiščejo tudi v njihovih trgovinah, saj so na ta način dosegali večjo prepoznavnost in seveda 

prodajo. V katalogih so ponujali tako močne blagovne znamke kot tudi manj znane blagovne 

znamke. Cene so skrbno preučili in primerjali, tako so kupci lahko dobili močne blagovne 

znamke večinoma po najnižjih cenah oz. istih cenah kot pri konkurenci. Manj močne blagovne 

znamke pa so še dodatno znižali, saj je bil poglaviten interes prodaja teh, ker so tam dosegali 

večjo maržo in razliko v ceni. Svojo moč pa so močno povečali, ko so razvili svojo lastno 

blagovno znamko X. Gre za nahrbtnik 2 v 1, ki je zaradi svojega dizajna dosegel pravo evforijo 

na trgu. Blagovna znamka lahko doseže veliko vrednost, posebej če je izdelke zaradi dobre 

blagovne znamke možno prodati po visokih cenah. Močna in uveljavljena blagovna znamka 

povečuje vrednost podjetja in gradi njegovo podobo, hkrati pa dovoljuje postavljanje in 

vzdrževanje visokih cen, kar prinaša tudi večji  dobiček.  

Spremenjen odnos do izdelkov s trgovsko znamko je mogoče opaziti tako v svetu kot tudi v 

Sloveniji. V zadnjih desetih letih je viden pozitiven napredek v odnosu kupcev do trgovske 

znamke, ki je sedaj, ko je nastopila recesija, še toliko bolj očiten. Konkurenca med trgovci 

postaja vse ostrejša, v boju za kupce morajo biti inovativni in ponuditi drugačne izdelke, kot jih 

lahko ponudi konkurent. Izdelki s trgovsko znamko tako omogočajo učinkovito diferenciacijo 

in ustvarjajo zvestobo trgovcu. Svoje poslovanje so močno razširili, povečali so dobiček in tudi 

pri dobaviteljih zaradi količine nabave dobivali vedno boljše plačilne pogoje in rabate. Podjetje 

se je v kratkem obdobju močno razvilo, seveda je bilo vse to nujno potrebno, saj je moralo 

zaradi krize, v kateri se je znašlo, hitro ukrepati, ker bi v nasprotnem primeru lahko tudi 

propadlo. Skozi vse te spremembe so opazili, da je še posebej v času krize potrebno veliko 

delati, vlagati in investirati. Čeprav govorimo o krizi, se podjetje lahko pohvali, da skozi vsa ta 

leta beleži rast, ki pa je definitivno odraz nenehnega vlaganja in truda. 
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5 ANALIZA PRILAGAJANJA MARKETINŠKIH STRATEGIJ MED 

FINANČNO KRIZO 

V empiričnem delu magistrske naloge smo se odločili za kvalitativno raziskovanje v obliki 

metode intervjuja in fokusne skupine. Za kvalitativno metodo smo se odločili zato, ker je zelo 

odprta in interaktivna, kar pomeni, da raziskovalec običajno nima jasne vizije o tem, kaj bo 

rezultat študije in je zelo odprt način za intervjuvance. Kvalitativna metoda se uporablja, ko se 

želimo poglobiti v raziskavo in dobiti od intervjuvancev njihovo stališče ter, če je potrebno, 

omogoča dodatne informacije od intervjuvancev (Bryman in Bell 2007). Ker želimo z raziskavo 

pridobiti več znanja o tem, kako so v podjetju spremenili marketinške strategije, smo se odločili 

za intervju. Kvalitativno metodo opredeljujemo kot študijo primera, pojasnimo vzorec, potek 

raziskave in zaključimo z analizo oziroma interpretacijo ugotovitev in spoznanj. Študija primera 

nam omogoča poglobljeno razumevanje obravnavane problematike. Celotno raziskavo smo 

izvajali od decembra 2015 do februarja 2016. Potekala je na majhnem vzorcu zaposlenih 

preučevanega podjetja in naključnih kupcev.  

5.1 Potek raziskave 

Za potrebe naloge smo izvedli raziskavo, ki je vključevala metodo intervjuja z zaposlenimi 

preučevanega podjetja ter metodo fokusne skupine s šestimi priložnostno izbranimi kupci.  

Intervju. Izvedli smo individualni intervju s štirimi intervjuvanci. Izbrani so bili glede na 

funkcijo dela. Vzorec intervjuvancev je namenski. Pred pričetkom intervjujev smo opravili 

razgovor z vsemi udeleženci, kjer smo jih seznanili z namenom študije, potekom intervjuja in 

načinom varovanja zasebnosti oziroma načinom obdelave podatkov. Vsi udeleženci so 

sodelovali prostovoljno. Intervju je potekal v začetku meseca januarja 2016 v prostorih podjetja. 

Intervju je trajal v povprečju slabo uro za vsakega udeleženca. Povprečna starost udeležencev 

je bila 40 let. Da bi udeležencem zagotovili popolno anonimnost, smo njihova imena po 

opravljenih diskusijah šifrirali in v samem poročilu uporabljali le šifre. Udeleženci raziskave 

so bili: direktor podjetja A1, manager nabave in prodaje A2, prodajalca A3 in A4. Ob poteku 

intervjujev smo pisali sprotne opombe za dopolnitev zapisa in kakovostnejšo transkripcijo. 

Fokusna skupina. Oblikovali smo fokusno skupino s šestimi priložnostno izbranimi kupci. Za 

lažje interpretiranje podatkov smo jih šifrirali z oznako B, da jih takoj ločimo od prejšnje 

skupine A. Starost respondentov je bila od 25 do 40 let. Trije respondenti so imeli končano 

srednjo izobrazbo (B1, B2 in B3), eden visoko (B4) in dva osnovnošolsko izobrazbo (B5 in 

B6). Dohodki gospodinjstev naših respondentov so bili večinoma povprečni, eden izmed njih 

je prihajal iz gospodinjstva z višjimi dohodki in eden z nižjimi dohodki. Vsem respondentom 

je bilo skupno, da so imeli vsaj enega šolo obveznega otroka. Fokusna skupina se je sestala v 

prostorih podjetja v sproščenem in mirnem vzdušju. Diskusijo je moderirala raziskovalka, v 

pomoč pa je bil direktor v vlogi komoderatorja. Vloga moderatorke je bila torej vodenje 

diskusije, pomoč komoderatorja pa je bila kontrolirati pravilen potek diskusije in krajši zapiski 
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diskusije. S postavljenimi vprašanji smo spodbujali skupinsko diskusijo ter aktivno spodbujali 

vse člane skupine k sodelovanju. Diskusija fokusne skupine je trajala eno uro in dvajset minut, 

opravljena pa je bila v sredini meseca januarja 2016.  

Oba intervjuja smo posneli tudi s pomočjo diktafona zaradi lažje in kvalitetnejše transkripcije 

intervjujev. Ob poteku smo pisali sprotne opombe za dopolnitev zapisa in kakovostnejšo 

transkripcijo. 

5.2 Zastavljena vprašanja in uporabljena metodologija 

Polstrukturiran intervju je znan po tem, da je večina vprašanj že v naprej določena v obliki 

opomnika, odgovori na ta vprašanja pa so popolnoma odprti. Opomnik služi kot vodilo skozi 

intervju in zagotavlja, da so vse bistvene vsebine za raziskavo med potekom intervjuja 

obdelane. Polstrukturiran intervju se uporablja, kadar želimo zbrati dodatne informacije in priti 

do dodatnih spoznanj, pri čemer je stopnja obvladljivosti omenjenega intervjuja zadostna. Pri 

tovrstnem intervjuju je namen raziskave jasen, odgovori na vprašanja pa odprti in prosto tekoči. 

Udeleženec odgovarja na vprašanja, ki jih postavlja raziskovalec, obenem pa njegovi odgovori 

določajo smer intervjuja. V primerjavi z nestrukturiranim intervjujem je večina vprašanj 

vnaprej določena, vendar pri vsakem vprašanju še vedno obstaja prostor za podrobnejši odgovor 

(Wilkinson in Birmingham 2003, 45).  

Nabor vprašanj za polstrukturiran intervju: 

- Kako ste kot zaposleni čutili spremembe zaradi finančno-gospodarske krize v poslovanju 

podjetja, odnosih s kupci? 

- Na kakšen način so te zaznane spremembe, ki ste jih opisali, vplivale na prodajo? 

- Kateri dejavniki imajo po vašem mnenju največji vpliv na prodajo? 

- Kako so se v tem obdobju dobavitelji obračali na vas? S kakšnimi pristopi? 

- Kateri marketinški dejavniki (cena, osebni odnosi, oglaševanje ...) imajo, po vašem mnenju, 

največji vpliv na prodajo vaših izdelkov? 

- Kako ste zmanjšali stroške v podjetju? Kaj pa v maloprodajah? Ste spremenili tudi kaj 

računalniški sistem?  

- Kakšen pomen pripisujete znanju pri vašem delu? Kakšna je vloga prodajalcev pri prenosu 

znanja na kupce?  

Fokusne skupine najpogosteje temeljijo na delno strukturiranem intervjuju, njen namen pa je 

raziskati problem. Pogosto so uporabne predvsem v začetnih fazah raziskovanja, postale pa so 

pomembno raziskovalno orodje, ki jih uporabljamo pri marketingu, oglaševanju, ocenjevanju 

(Grbich 1999, 108). Fokusna skupina lahko vsebuje elemente dveh metod: fokusni intervju, pri 

katerem so udeleženci izbrani zato, ker so vključeni in vpleteni v določeno situacijo ter 

skupinski intervju, v katerem več udeležencev diskutira o več temah.  Pogovor vodi moderator, 



  

33 

kjer je prisotnih med 6–12 udeležencev, pogovor pa pogosto vsebuje ozko določeno temo na 

interakciji znotraj skupine in skupinski konstrukciji pomena (Bryman 2001, 337).  

Fokusne skupine imajo številne prednosti v primerjavi z drugimi metodami raziskovanja 

(Silverman 2004, 180): 

- hitrejše pridobivanje podatkov s strani večjega števila udeležencev ter nižji stroški v 

primerjavi z individualnimi intervjuji;  

- pridobivanje večjega števila informacij ter enostavnejše razumevanje rezultatov; 

- možnost direktne interakcije med respondenti in raziskovalcem, kjer so možna dodatna 

vprašanja oziroma podvprašanja, pojasnila; 

- vključujejo večji del komunikacije, kjer lahko udeleženci razpravljajo, pripovedujejo 

zgodbe, se izzivajo med seboj ter drug drugemu tudi nasprotujejo;  

- udeleženci v skupinskem intervjuju se med seboj pogovarjajo in tako razkrijejo tudi 

informacije občutljivejših tem; 

- fokusne skupine veljajo za relativno egalitarno metodo, saj zaradi večjega števila 

udeležencev neizogibno reducirajo raziskovalčev nadzor nad interakcijo. 

Fokusne skupine pa imajo tudi slabosti ali omejitve v primerjavi z drugimi metodami, katere so 

(Bryman 2001, 349–350):  

- snemanje in delanje transkriptov pogosto vzame več časa kot pri individualnem intervjuju, 

saj je ključnega pomena prepoznati in upoštevati različne glasove respondentov; 

- moderator ima manjši nadzor nad celotno situacijo v primerjavi z individualnim 

intervjujem, saj se pogovor lahko razvije široko in neobvladljivo; 

- moderator lahko vpliva na respondente, tako na pozitivne kot negativne odgovore; 

- majhno število respondentov, kar onemogoča posploševanje na celotno populacijo; 

- veliko podatkov, ki jih je lahko težko analizirati; 

- težko najti primerne udeležence, in tudi ko jih najdemo in potrdijo udeležbo, se kasneje ne 

prikažejo. 

Nabor vprašanj za skupinski intervju: 

- Kako ste kot kupec začutili spremembe zaradi finančno-gospodarske krize? 

- Na kakšen način so te zaznane spremembe, ki ste jih opisali, vplivale na nakup? 

- Na kakšen način vam je prodajalec prodal drug izdelek, kaj je vplivalo na nakup drugega 

artikla? Ali je vplivala cena? Ste bili zadovoljni z nakupom? 

- Kateri marketinški dejavniki (cena, osebni odnosi, oglaševanje itd.) imajo, po vašem 

mnenju, največji vpliv na nakup izdelkov? 

- Kako ste te dejavnike zaznali v preučevanem podjetju? 

- Ste opazili kaj novega, drugačnega v prodajalni? 

- Kakšen pomen pripisujete znanju pri prodaji izdelkov? Kakšno vlogo ima pri tem 

prodajalec?  
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5.3 Rezultati raziskave 

Rezultate prestavljamo po tematskih sklopih, na enak način kot je bil oblikovan sam opomnik. 

Sklopi si sledijo v zaporedju, po katerem smo izvedli posamezen intervju. Najprej smo začeli s 

polstrukturiranim intervjujem in nadaljevali s fokusno skupino. 

Intervju 

Vprašanje 1: Kako ste kot zaposleni čutili spremembe zaradi finančno-gospodarske krize v 

poslovanju podjetja, odnosih s kupci? 

Spremembe v podjetju so čutili prav vsi udeleženci. Eni na pozitiven, medtem ko drugi tudi na 

negativen način. Udeleženec A1 odgovarja na to vprašanje zelo pozitivno. Pravi, da so se 

spremembe v podjetju začele čutiti takoj, ko so ljudje začeli govoriti o krizi, torej leta 2008. 

»[...] Spremembe so se začele čutiti zlasti na prodaji in obisku trgovin, zato sem moral hitro 

ukrepati, saj je prodaja začela hitro padati. Ukrepal pa sem tako, da sem začel odpirati nove 

prodajalne in s tem poskušal doseči večjo moč. Namreč, večji kot si, večjo moč v nabavi imaš, 

kar seveda posledično vpliva na boljše, konkurenčne cene v sami prodaji. Čeprav je bilo čutiti 

krizo, saj je prodaja začela padati, zaradi odprtja novih trgovin, mi ni bilo potrebno odpuščati 

delavcev, ravno nasprotno, še zaposliti sem jih moral v času krize.«  

Zelo pozitiven odgovor smo prejeli tudi s strani udeleženca A2, ki pravi: »Spremembe, kakšne 

spremembe, mislite krizo? Kje pa, v našem podjetju smo ravno zaradi krize pridobili še večjo 

moč, samo izkoristiti smo jo morali. Res je, da je sprva prodaja močno padla in bilo je težko, 

vendar čez dobro leto pa smo imeli dobre možnosti in močne nabave, bili smo drugačni s svojo 

ponudbo. Kupci so lahko pri nas dobili vse na enem mestu, od šole, pisarne pa vse do darilnih 

artiklov. Poleg znanih blagovnih znamk smo prodajali tudi manj znane, seveda zaradi dobrih 

cen, ki smo jih imeli. Naša ponudba se je močno razširila in to so opazili tudi kupci, kar je 

posledično pomenilo tudi večjo prodajo.«  

Udeleženca A3 in A4 sta imela podobno mnenje, prvi pravi: »[...] Spremembe so bile občutne. 

Kupcev je najprej bilo vedno manj in manj, če smo kaj prodajali, smo prodajali samo močne 

blagovne znamke, kjer je marža nižja kot iz lastnih uvozov. Imeli smo močne pritiske s strani 

vodstva, saj prometa nismo dosegali. V enem trenutku sploh nismo vedeli, kaj naj naredimo, da 

povečamo prodajo, saj kupcev ni bilo, pritiski pa so bili vsak dan močnejši s strani vodstva. 

Prodajajte, prodajate, prodajajte, vendar kaj, če kupcev ni?« Drugi pa pravi: »Upam, da tega ne 

bomo več doživeli, saj smo imeli takrat okoli leta 2008 pa vse do 2010 močno stresno obdobje. 

Delati smo morali veliko več kot prej, za vsakega kupca smo se morali veliko truditi. Ni bilo 

kot nekoč, da so se stvari same po sebi prodajale. Kupci niso kupovali na zalogo, vedeli so 

točno koliko in česa kaj potrebujejo, tako da so bili težki časi.«  
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Spremembe med blagovnimi znamkami 

Vsi udeleženci so mnenja, da se je prodaja zelo razlikovala med izdelki. Močne blagovne 

znamke so se tudi v času krize lepo prodajale, medtem ko se je prodaja pri malo manj znanih 

močno zmanjšala. 

Udeleženec A1 pravi: »[...] Analiza izdelkov je pokazala, da se prodaja pri močnih blagovnih 

znamkah (Uhu, Aero, Pilot itd.) ni veliko spremenila. Vendar cilj podjetja je prodajati tudi manj 

znane blagovne znamke, torej znamke, za katere smo mi distributerji in si želimo, da so čez čas 

bolj uveljavljene pri kupcu, saj tu dosegamo maržo in razliko v ceni. V interesu nam je prodajati 

naše izdelke, seveda pa moramo imeti v trgovini tudi močne blagovne znamke, saj prav te 

pritegnejo kupca v prodajalno.«  

Udeleženec A2 ima podobno mišljenje kot A1, pravi, da so morali močno spremeniti politiko 

nabave. Nabavljati so začeli podobne izdelke blagovnim znamkam, vendar po veliko bolj 

ugodni ceni.  

Udeleženec A3 pravi: »Kupec je točno vedel, kaj želi. Že na samem vhodu v trgovino je 

povedal, npr. želim 1-krat Uhu, 2-krat Aero tempera in 1-krat Das mas. Torej kupec ni povedal, 

želim 1-krat lepilo v stiku, ampak želim 1-krat Uhu. Naše delo pa je bilo kupca prepričati v 

nakup lepila v stiku od drugega dobavitelja, torej izdelka, katerega smo sami distributerji in 

nam je večji interes prodajati. [...] Vendar se je velikokrat zgodilo, da so se kupci kljub veliko 

boljši oceni vseeno odločili za močno blagovno znamko, torej znamko, ki jo poznajo.«  

Udeleženec A4 pravi: »Sprememba je bila več kot očitna. Če smo kaj prodajali, smo prodajali 

znane in močne blagovne znamke. Zelo dobro smo se morali naučiti, katere lastnosti imajo 

druge manj znane znamke, da smo kupca lahko prepričali v nakup. Spomnim se, kolikokrat 

uporabimo poved, samo poskusite in videli boste, da je ta veliko boljši in še privarčevali boste. 

Kupec je v trgovino prišel po točno določeno stvar in vedel je točno, katero blagovno znamko 

mora kupiti. Niso kupovali na zalogo, kot nekoč. Kupili so točno toliko, kolikor je pisalo na 

seznamu za nakup šolskih potrebščin, ki so jih prejeli v šoli. Če je na seznamu pisalo modelirna 

masa Das, so to tudi kupili. Če ta trgovina te blagovne znamke ni imela, so nekateri šli drugam 

in tako opravili nakup v več trgovinah.« 

Udeleženci so spremembe začutili tako pozitivno kot negativno. Opažamo, da so pozitivno 

sprejemali bolj vodstveni kadri, ki so te spremembe zaznali kot priložnost. V času krize je 

prodaja začela padati, zato je bilo nujno ukrepati. Začeli so odpirati nove trgovine in na tak 

način so postali močnejši in večji. Zaradi boljše ponudbe in boljših cen so dosegali večjo 

obiskanost v trgovinah. Medtem ko so drugi, A3 in A4, te spremembe začutili bolj negativno, 

saj so kupci točno vedeli, kaj želijo in kaj morajo kupiti. Kupovali oziroma nagnjeni so bili bolj 

k močnim blagovnim znamkam, saj so te tudi poznali in jim zaupali. Kupci niso več kupovali 

na zalogo, ampak točno toliko, kolikor so potrebovali. 
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Vprašanje 2: Na kakšen način so te zaznane spremembe, ki ste jih opisali, vplivale na prodajo? 

Na prodajo so vplivale na različne načine, vsi udeleženci se zavedajo, kako pomembno je 

pravilno prodajati in kakšen način ubrati za pritegnitev kupca. 

Udeleženec A1 odgovarja: Mislil sem, da nikoli ne bom primoran razmišljati o načinu prodaje. 

Stvari so se same po sebi prodajale in šolske potrebščine je potrebno zmeraj kupiti, bila kriza 

ali ne. Nikoli si nisem mislil, da se to lahko spremeni, vendar ja, motil sem se. Razmišljati smo 

morali, kako bomo vplivali na večjo prodajo, katere pristope uporabiti? Kako vplivati na višjo 

prodajo z minimalnimi stroški? Pojavljalo se je veliko vprašanj in začeti smo morali spreminjati 

strategije. [...] Zaradi odpiranja novih trgovin smo imeli večjo moč, kar je posledično vplivalo 

pozitivno na prodajo. Začeli smo se pojavljati v velikih nakupovalnih centrih in kupce seznanili 

z našo ponudbo [...].«  

Udeleženec A2 pravi: »Eden izmed glavnih ciljev je bil, kako vplivati na prodajo? Začeli smo 

z raznimi pristopi. Zelo pomembna je bila izdelava šolskega kataloga, ki smo ga pošiljali po 

šolah po celotni Sloveniji. Kupcem smo omogočili nakup preko spletne trgovine in na tak način 

dosegli tudi kupce iz oddaljenih mestnih središč, ki jim je takšen pristop zelo ugajal. Ponujali 

smo jim izdelke tako močnih kot tudi manj znanih blagovnih znamk, seveda po zelo ugodnih 

konkurenčnih cenah. V katalogu smo poleg izdelkov ponujali razne nagradne igre ter jim 

ponujali bogate nagrade (potovanje za celo družino, iPad, iphone, vračilo celotne vrednosti 

nakupa).« Nekoliko drugačni pristopi pa so bili v sami trgovini.  

Udeleženec A3 pravi: »V trgovini smo kupcem pogosto ponujali razne akcije. Kupcem smo 

ponujali tudi razne kupone ob določenem znesku nakupa. Vsakemu kupcu smo se posvetili in 

čisto vsakemu ponudili pomoč ter mu ponudili alternativo, če ni dobil iskanega izdelka. Na 

blagajni smo kupcu zmeraj ponudili dodaten artikel in tako smo dosegali večjo prodajo. Čisto 

za vsakega kupca pa smo delili darila, ki so se seveda razlikovala po znesku nakupa.«  

Udeleženec A4 se je popolnoma strinjal z A3, dodaja še: »Vsakemu kupcu smo ponudili kartico 

zvestobe, ki so jo z veseljem sprejeli, saj ponuja določene koristi oziroma ugodnosti. Vsakemu 

kupcu smo poskušali maksimalno ustreči in tudi, če iskanega izdelka ni dobil, smo si zapisovali 

vse podatke in skušali ta izdelek pri nabavi tudi dobiti. S tem smo imeli veliko dela, vendar čez 

čas se je obrestovalo, saj so se kupci vračali nazaj k nam in videlo se je, da so zadovoljni z 

našim načinom dela. Razne darilne artikle smo tudi pogosto obračali po trgovinah, tako so 

dobili kupci občutek, da je zmeraj nekaj novega in da je ponudba res pestra.«  

Način prodaje v času krize je zahteval drugačne pristope kot leta prej, saj se stvari niso same 

po sebi prodajale tako kot nekoč. Udeleženca A1 in A2 sta imela ponovno podobne pristope, 

kar je po našem mnenju čisto logično, saj sta pri svojem sodelovanju močno in tesno povezana. 

Pristope so ubrali na različne načine. Ena izmed zelo močnih akcij je bila izdelava šolskega 

kataloga, ki so ga pošiljali po šolah po celotni Sloveniji in s katerim so dosegli močno ciljno 
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občinstvo. S strani udeležencev A3 in A4 smo dobili občutek, da so morali močno delati na 

pospeševanju prodaje. To so dosegli tako, da so kupcem ponujali pomoč, razne alternative pri 

nakupu izdelka ter prodajo dodatnega artikla (npr. pri blagajni).  

Vprašanje 3: Kateri dejavniki imajo po vašem mnenju največji  vpliv na prodajo? 

Na prodajo vplivajo številni dejavniki, kar smo lahko opazili tudi skozi magistrsko nalogo.  

Udeleženec A1 pravi: »Na prodajo sigurno vplivajo različni dejavniki. Prodaja oziroma sama 

trgovina je živ proces, v katerem je potrebno zmeraj nekaj spreminjati, vlagati in investirati. Če 

želi podjetje dobro poslovati, mora zato tudi delati. Delati pa moramo vsi, namreč sama prodaja 

je odvisna od dobre nabave (dobre vhodne cene), hitrosti dobave na prodajne police 

(pravočasnost), ustrezne seznanitve kupcev na izdelke ter seveda od ustreznega stika s kupcem. 

Seveda pa je zelo pomembno, da podjetje ponuja kupcu tudi razne storitve, ki prodajalni doda 

dodatno vrednost.«  

Udeleženec A2 pravi: »[...] Naše podjetje močno dela na raznem oglaševanju, pospeševanju 

prodaje in akcijskih cenah. Zaposlene je potrebno naučiti vseh lastnosti artikla, da lahko 

uspešno prodajo kupcu, saj navsezadnje kupec poleg cene želi kakovost, udobje ter korist. Na 

prodajo močno vplivamo z oglaševanjem, ki ga izvajamo na televiziji, radiu in jumbo plakatih. 

Televizijsko in radijsko oglaševanje izvajamo le 2-krat letno (v poletnem času – prodaja šolskih 

artiklov ter v zimskem času – prodaja božično, novoletnih artiklov) zato, da kupce spomnimo 

na našo ponudbo, saj morate vedeti, da v tem času ostali supermarketi močno oglašujejo. Akcije 

izvajamo najmanj 1-krat mesečno, kjer akcijske artikle postavimo v samo ospredje trgovine ter 

plakate izpostavimo na samem vhodu v trgovino. Preko kartice zvestobe, kjer redno 

pridobivamo nove sezname kupcev, jim akcijske artikle pošiljamo tudi po elektronski pošti 

oziroma po pošti. Artikle lahko kupijo v trgovini ali v spletni trgovini po istih oziroma še nižjih 

cenah. Vodja maloprodaje trgovine obišče 1-krat mesečno, kjer skrbno pregleda izpostavitev 

artiklov, način prodaje zaposlenih itd. V trgovine pošiljamo tudi skrite kupce, ki nam poročajo 

proces prodaje. Analiza nam veliko pomaga, saj nam jasno pokaže, na čem moramo delati in 

kje smo z znanjem zaposlenih.«  

Udeleženca A3 in A4 pa imata zelo enotno mnenje, pravita: »[...] Na prodajo poleg oglaševanja 

in dobrih cen zelo pomembno vpliva tudi sama postavitev artiklov oziroma merchandising. 

Tedensko spremljamo tudi količino prodaje in kadar prodaje artikla ni, se zmeraj vprašamo 

zakaj? Namreč dovolj je tudi, da artikle postavimo na drugo mesto in že postanejo prodajni. 

Merchandising je v trgovini zelo pomemben, saj s pravim načinom pravilno izpostavimo artikel 

in lažje dosežemo prodajo. Pomembno vlogo pa imajo izložbe, ki morajo biti atraktivne. Izložbe 

menjamo 1-krat mesečno, kar se je izkazalo kot zelo uspešno, saj tisto, kar je v izložbi, se tudi 

prodaja [...]. Seveda pa ne smemo pozabiti, da na prodajo tudi pomembno vpliva vreme, čas in 

prava ponudba. Seveda smo bili za urejanje izložb tudi nagrajeni, saj je vodstvo vsak mesec 

izbralo naj izložbo, za katero smo prejeli tudi nagrado.«  
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V odgovorih lahko opazimo številne dejavnike, ki vplivajo na prodajo. Poleg oglaševanja, 

pospeševanja prodaj in ustreznih akcijskih cenah ne smemo pozabiti tudi na sam merchandising 

oziroma samo postavitev trgovine, saj navsezadnje oči kupujejo. Čeprav se tega ne zavedamo, 

na sam nakup pomembno vpliva osvetljenost trgovine, vzdušje, vonj, počutje v trgovini, glasba. 

Vprašanje 4: Kako so se v tem obdobju dobavitelji obračali na vas? S kakšnimi pristopi? 

Večina podjetij se zelo dobro zaveda, kako pomembni so dobavitelji. Z dobrimi cenami, 

kvaliteto, hitro odzivnostjo predstavljajo pomemben del učinkovitosti prodaje.  

Udeleženec A1 na vprašanje odgovarja: »Izbor in ocenjevanje dobaviteljev je zahtevna naloga 

in prispeva k celoviti uspešnosti poslovanja podjetja. Vloga dobavitelja je postala pomemben 

člen v celotnem poslovnem procesu. Dobavitelji so se v času krize prav tako morali veliko 

boriti, saj smo tudi mi njihovi kupci. Redno so nam pošiljali akcije ter ponujali določene 

ugodnosti, ki jih lahko mi naprej ponujamo našim kupcem. Tudi med samimi dobavitelji je bila 

močna konkurenca, imeli smo možnost dobiti boljše pogoje, saj je bil močan boj med samimi 

ponudniki. Ponujali so nam tudi določene denarne podpore za ureditev razstavnega prostora, ki 

se nahaja v podjetju, kjer smo lahko tudi strankam izdelke predstavili, lepše izpostavili ter 

pokazali, na kakšen način jih lahko uporabljajo.« 

Udeleženec A2 pravi: »Dobavitelji so se začeli boriti za nas. Prišli smo v obdobje, ko smo mi 

njih držali v roki in ne oni nas. Ponujali so nam boljše cene, storitve, ugodnosti, daljše plačilne 

pogoje. V trgovino smo lahko postavili določene izdelke, katere so nam sami predlagali, jih 

izpostavili v samo ospredje trgovine in če jih po določenem času nismo prodali, smo te izdelke 

lahko tudi vrnili. Sami so spremljali prodajo, v prodajalne so hodili zelo pogosto ter niso 

dovolili, da bi kateri artikel zmanjkal. Novi dobavitelji, ki so želeli svoje izdelke dati na naše 

prodajne police, so za to bili pripravljeni dati dodatne porabate, izdelke na komisijo. Seveda pa 

so želeli pomagati tudi obstoječi dobavitelji v takih težkih časih k večji prodaji izdelkov. 

Ponujali so nam razne testerje, ki smo jih lahko ponujali kupcem. Izobraževali so nas o izdelku 

in ponujali vse svoje znanje. Zaposlene so lahko veliko naučili, kateri so svoje znanje prenašali 

na kupce.«  

Udeleženca A3 in A4 podobno odgovarjata in pravita: »V tem času so dobavitelji bili veliko 

bolj agresivni. Tedensko so nas obiskovali v prodajalnah in popisovali izdelke, kateri nam 

manjkajo, da jih dopolnijo. Če jih nismo imeli pod kontrolo, so svoje izdelke kar lepo širili po 

policah, čeprav je bilo dogovorjeno, do kje imajo prostor, zato smo morali urgirati. Vsak teden 

so kazali svoje nove izdelke ter nas prepričevali, katero korist bomo pridobili. Za predstavitev 

so si vzeli veliko več časa kot leta prej. Vsak izdelek so nam opisali, kako, kdaj in zakaj se ga 

uporablja. Prinašali so nam razne plakate ter pripomočke, s katerimi smo lahko lepše 

prezentirali izdelke. Če nismo znali dobro prezentirati izdelka, so nam ponudili tudi svoje 

usposobljene zaposlene t. i. merchandiserje, ki urejajo prezentacijo in dobro izpostavitev 
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izdelkov. Redno so spremljali prodajo in izdelke primerno obračali glede na prodajo. Če se 

izdelek ni prodajal, so ga zamenjali z bolj prodajnim ali novim izdelkom.« 

Opažamo, da proces izbiranja dobaviteljev postaja ena izmed strateško pomembnih odločitev 

vsakega podjetja. Take odločitve lahko pomembno vplivajo na uspešnost in končno tudi na 

obstoj podjetja in druge organizacije. Opazimo lahko, da poteka tudi velik boj med samimi 

dobavitelji, ki se prav tako borijo za svoje kupce. Da bi jih obdržali, jim ponujajo akcije, 

dodatne porabate, izdelke na komisijo, ki lahko kadarkoli vrnejo oziroma plačajo takrat, ko 

prodajo. Dobavitelji so pripravljeni tudi pomagati in izobraževati kader, saj vejo, da lahko 

pripomorejo k večji prodaji. 

Vprašanje 5: Kateri marketinški dejavniki (cena, osebni odnosi, oglaševanje itd.) imajo, po 

vašem mnenju, največji vpliv na prodajo vaših izdelkov? 

Marketing ima lahko veliko vlogo v procesu prodaje, saj kupce spomnimo na ponudbo. 

Seznanimo jih z ugodnostmi in tako prehitimo konkurenčno podjetje.  

Udeleženca A1 in A2 sta bilo zelo podobnega mnenja. Pravita, da sta bila sprva skeptična glede 

marketinga v času krize. Vedeli so, da morajo rezati stroške in najprej sta pomislila na 

marketing. Čez nekaj časa sta ugotovila, da morajo nujno ukrepati in odločili so se, da bodo 

poskušali z marketingom. »Začeli smo razna oglaševanja na radiu ter televiziji z našo lastno 

blagovno znamko, jumbo plakati, letaki, poslanimi po pošti, tedenskimi elektronskimi poštami. 

Analize, ki smo jih lahko pridobili, so pokazale, da se je v času oglaševanja povečala obiskanost 

trgovin, kar je posledično vplivalo tudi na višjo prodajo.«  

Udeleženec A3 pravi: »Mislim, da ima marketing velik pomen. Določen del prodaje lahko z 

gotovostjo rečem, da smo dosegli zaradi oglaševanja. Kupci so prihajali v trgovino z namenom 

kupiti izdelek, ki so ga videli bodisi na reklami, letaku. Na televiziji smo oglaševali nahrbtnike 

z našo blagovno znamko. Ljudje so začeli govoriti o tej znamki, povečal se je interes nakupa, 

čez čas smo dosegli, da so kupci iskali oglaševano blagovno znamko. Tudi odpisane artikle smo 

kupcem brezplačno ponujali, tako so jih lahko preizkusili in testirali. S strani dobaviteljev smo 

dobili veliko prezentiranih izdelkov, ki smo jih lahko prikazali kupcu in tako oglaševali 

izdelek.«   

Udeleženec A4 pravi: »Brez oglaševanja mislim, da ne bi zmogli. Postali smo konkurenčni tudi 

v času krize, kupci so prihajali k nam. Potrebno pa je bilo, da pridejo samo enkrat, ker smo 

vedeli, da ko pridejo prvič, bojo prišli tudi drugič, tretjič [...]. Samo oglaševanje brez dobre 

prodaje pa tudi ne pomaga. Skratka biti mora vsega po malo. Oglaševanje izdelka pritegne 

kupca, da pride v trgovino, naša naloga pa je, da kupca prepričamo v nakup, prodamo dodaten 

izdelek in dosežemo, da se kupec vrača v prodajalno. Kot pravijo, lažje in cenejše je ohraniti 

kupca, kot pridobiti zmeraj nove.«  
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Skozi magistrsko nalogo, ter mnenja drugih avtorjev, smo večkrat omenili, da je marketing v 

času krize nujno pomemben in da nikakor ne smemo varčevati na račun oglaševanja, saj nam 

to dolgoročno gotovo prinese več negativnosti. Čeprav je bilo vodstvo podjetja sprva skeptično 

glede oglaševanja, je obveljalo mnenje, da je marketing nujen tudi v času krize. S tem se 

strinjajo tudi ostali udeleženci. Skozi analize ugotavljajo, da je bila v času marketinških 

aktivnosti večja obiskanost trgovine, kar je posledično pomenilo tudi večjo prodajo. Iz 

intervjuja je razvidno, kako lahko npr. zaradi televizijskega oglasa postane artikel iskan. 

Zanimivo je, zakaj se je podjetje odločilo prodajati tako iskano blagovno znamko samo v 

specializiranih oziroma njihovih trgovinah. Vendar je razlaga zelo preprosta. Podjetje ima vpliv 

na ceno, ker ni pritiskanja po zniževanju cen s strani velikih kupcev, z druge strani pa kupca 

pritegnejo, da pridejo v njihovo trgovino in na tak način opravijo tudi nakupe drugih izdelkov. 

Tudi če je bil kupec iz oddaljenih krajev, je imel možnost spletnega nakupa, kjer imajo možnost 

brezplačne vrnitve v primeru nezadovoljstva. 

Vprašanje 6: Kako ste zmanjšali stroške v podjetju? 

V času krize je večino podjetij primorano zmanjševati stroške, če želijo preživeti. Tudi v 

preučevanem podjetju so zmanjševali določene, nepotrebne stroške.  

Udeleženec A1 pravi: »[...] Zniževanje stroškov je bilo nujno potrebno, saj so določeni stroški 

bili resnično previsoki. V prehodnih obdobjih ne uporabljamo gretja celotnega objekta, ampak 

si pomagamo s klimo. Nabavili smo varčne klime, kjer je poraba elektrike zelo nizka. Večina 

starejših avtov je bila zamenjana ter odločili smo se za nakup avtomobilov z vgrajenim 

pogonom na avtoplin. Vse to je zahtevalo začetno večjo investicijo, vendar, gledano 

dolgoročno, pa smo veliko privarčevali.« 

Udeleženec A2 na stroške odgovarja tako: »V podjetju smo preučili dosedanje operaterje in se 

odločili za zamenjavo, kjer smo dobili veliko bolj ugodne pakete za mobilne telefone in internet, 

ki smo jih uporabljali. Tiskalnike smo imeli čisto na vsaki pisalni mizi, kar je terjalo veliko 

tonerjev in servisov le-teh, zamenjali smo jih z dvema mrežnima multifunkcijskima napravama 

in ocenili, da smo dolgoročno privarčevali za 20 %. Za čiščenje prostorov smo poskrbeli sami 

in se tako odločili, da bomo 1-krat tedensko zaposleni temeljito očistili podjetje in tako nam ni 

bilo potrebno najemati zunanjih sodelavcev. Vedeti morate, da je podjetje zaradi tega ukrepa 

letno privarčevalo za slabih šest plač, kar je v takih razmerah veliko.«  

Maloprodaje 

Udeleženec A2 pravi: »Seveda smo tudi v maloprodajah morali rezati stroške. Ena od večjih 

investicij je bila menjava luči po vseh maloprodajah in preklopili smo na varčne žarnice. Bila 

je ena izmed večjih investicij, saj smo jih zamenjali v vseh petih maloprodajah, vendar 

izračunali smo, da smo mesečno privarčevali dobrih 30 %, kar pomeni, da se nam je investicija 
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povrnila v slabih treh letih. Pisali smo tudi na vodstvo centrov, kjer smo jim posredovali naše 

informacije glede zmanjšane prodaje in pomagali so nam tako, da so nam računali 11 mesecev 

najemnine namesto 12, kar nam je ponovno pomagalo in privarčevali smo za kar sedem plač.«  

Udeleženca A3 in A4 podobno odgovarjata in pravita, da so morali sami poskrbeti za čistočo 

prodajaln. Paziti sta morala tudi na ure študentk in tako dnevno računati produktivnost. Če je 

bila produktivnost manjša glede na prodajo izdelkov, so dobile rdeč alarm, kar pomeni, da so 

izgubljeno morale povrniti v naslednjih dneh ali z večjo količino prodaje izdelkov ali z 

zmanjšanjem ur študentk.  

Udeleženec A2 dodaja: »V maloprodaje smo mesečno pošiljali plane, na katerih je bilo 

razvidno, koliko ur lahko porabijo ob predvidenem prihodku. Predvideli smo, da je pri številu 

izdanih računov, npr. 30, dovolj le ena zaposlena, pri povečanju pa je potrebna dodatna pomoč.«  

Udeleženec A1 je povedal podobno kot udeleženec A2, dodaja še samo, da so začeli močno 

paziti na ure študentk. Za vsako porabljeno uro smo točno vedeli, zakaj je bila porabljena. Vse 

ure so bile točno preračunane in opazili so, da so na tem segmentu veliko privarčevali. 

Računalniški sistem 

Udeleženec A1 pravi: »Seveda smo morali nujno ukrepati tudi na računalniškem programu. 

Sistem smo nadgradili in veliko stvari optimizirali. Ena izmed ključnih zadev je bila polnjenje 

zalog v maloprodajah in opozoritev na zmanjšanje zalog. Čas, ki smo ga pridobili, pa smo lahko 

preusmerili drugam in tako posvetili več pozornosti oziroma časa tudi na krajih, ki nam ga je 

do takrat zmanjkalo.« 

Udeleženec A2 dodaja: »Uvedba dodatnega sistema ni zahtevala veliko investicije, saj smo si 

pomagali z informatikom, ki ga imamo znotraj podjetja. Vsakemu izdelku smo lahko dodali 

minimum in maksimum tako v maloprodajah kot v veleprodaji, kar pomeni, da ko je bila zaloga 

na minimumu, nas je sistem opozoril za dopolnitev, kar je veliko pripomoglo k optimatizaciji 

zalog z metodo JIT (ravno ob pravem času).«  

Udeleženca A3 in A4 pravita, da so imeli kar nekaj izobraževanj glede programov, ki so se jim 

sprva zdeli povsem nejasni, vendar so se hitro izkazali kot v veliko pomoč. Ni jim bilo potrebno 

spremljati zaloge na policah, saj je program sam poskrbel, da so se zaloge tedensko polnile, kar 

jim je bilo seveda v veliko pomoč. »Vedeti morate, da se ob taki količini izdelkov določen 

artikel z lahkoto spregleda, kar pa negativno vpliva na prodajo.« 

V podjetju so v času gospodarske krize mislili tudi na rezanje stroškov. Veliko so investirali v 

električno napeljavo in tako zmanjšali strošek za kar 30 %. Zamenjali so večino avtomobilov 

ter se odločili za varčnejše, z vgrajenim pogonom na avtoplin. Podjetje je pomislilo na veliko 

stroškov in tako so močno privarčevali na tiskalnikih, čistilkah in stroških študentk. Seveda so 
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ukrepali tudi pri računalniškem sistemu, kar pa ni terjalo veliko investicij, čas zaposlenih pa so 

lahko preusmerili drugam, kar pomeni reorganizacijo dela. 

Vprašanje 7: Kašen pomen pripisujete znanju pri vašem delu? 

Po mnenju vseh udeležencev je znanje zelo širok pojem. Udeleženec A1, torej direktor podjetja, 

je mnenja, da znanje lahko pridobivamo na različne načine, seveda če to prepoznamo kot 

potrebno, in pravi: »Pod pojmom znanje razumem to, da znanje lahko pridobimo v praksi, lahko 

ga pridobimo iz medijev, lahko se učimo od druge osebe, torej obstaja več načinov, kako znanja 

pridobivamo.«  

Udeleženec A2 pravi, da je znanje v današnjem času izrednega pomena in zelo pomemben je 

tudi sam proces prenosa znanja med zaposlenimi.  

Najbolj izčrpno ga je opisal udeleženec A3, ki pravi: »[…] To so vse tiste spretnosti, ki jih 

človek dobi, da lahko z njimi upravlja v času službe oziroma v vsakdanjem življenju. [...] Več 

znanja, ki ga želiš absorbirati, več napora moraš v to vlagati. Tako nekako si jaz to 

predstavljam.« 

Udeleženec A4, ki je odgovarjal na to vprašanje, je znanje opredelil nekoliko drugače, in sicer 

pravi: »Enostavno povedano, to je tisto, kar znam. To je tisto, kar preberem, skušam v praksi 

narediti, ali tisto, kar mi nekdo drug pokaže. Zelo pomembno je, vsaj meni se tako zdi, da pri 

znanju ne gledam samo ozko, ampak da med sabo stvari povezujem. […] Tudi pri sami prodaji 

je znanje zelo pomembno, saj moramo lastnosti izdelka zelo dobro poznati, če želimo, da kupec 

dobi zaupanje s strani prodajalca.« 

Udeleženca A1 in A2 povezujeta teoretično in praktično znanje ter menita, da sta obe obliki 

znanja zelo pomembni pri delu. Po njunem mnenju morajo zaposleni pri delu povezovati obe 

obliki znanja.  

Medtem pa ostala udeleženca A3 in A4 ne povezujeta teoretičnega in praktičnega znanja, saj 

pravita, da način ter sposobnost dobre prodaje izvira iz izkušenj in ne iz teoretičnega znanja.  

Udeleženec A1 pravi: »Teoretično znanje je zelo pomembno, saj težko shajaš v praksi brez 

teoretičnega znanja. Obe znanji se povezujeta in dopolnjujeta.« Omeni še optimalno 

povezovanje svežega teoretičnega znanja, ki ga prinesejo novi, mlajši kadri, z izkušnjami, ki 

jih z mladimi delijo starejši in bolj izkušeni kadri. »Praksa človeku daje tisto, da se znajde v 

okoliščinah, ki niso napisane v knjigah, in to ti daje tisto izkušnjo, ki jo imaš pri delu. Veliko 

začetnikov sem imel, ki so prišli v službo, kjer so polni teoretičnega znanja, vendar brez 

praktičnih izkušenj, kar je na začetku zelo težko, tako za podjetje kot tudi za samega 

zaposlenega.«  
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Udeleženec A2 je podal podobno mnenje kot A1, vendar izpostavi težavo sprejemanja 

sprememb: »[...] Obstajati mora povezava, moraš imeti eno in drugo, čeprav je za naša okolja 

mogoče značilno, da zelo radi delamo še v starem praktičnem znanju, ki smo ga pridobili pred 

ne vem koliko leti in še vedno vztrajamo. Spremembe so zelo težke, kljub temu da je znanje 

prisotno.«  

Udeleženec A3 je povedal naslednje: »Žal v prodaji teorija ni pomembna, v prodaji ti nič ne 

pomaga, da imaš magisterij, če nimaš komunikacije, znanja in sposobnosti prodaje.« 

Udeleženec A4 je bil zelo podobnega mnenja, dodaja še: »[...] Pomembno je, kako zaposlen 

verjame v produkt, ki ga prodaja, kakšno toplino prenese na kupca in kako hitro lahko pridobi 

njegovo zaupanje.« 

Vloga prodajalcev pri prenosu znanja na kupce 

Vsi udeleženci so bili enotnega mnenja, da je vloga prodajalcev pri prenosu znanja na kupca 

zelo pomembna. Udeleženec A1 poudarja, da delajo v branži, kjer je znanje o izdelku zelo 

pomembno, še posebej za izdelke, ki so višjega cenovnega razreda. Dobavitelji so izvedli 

predstavitve izdelka, poslali so vzorce, katere so zaposleni lahko delili svojim kupcem.  

Da je prodaja močno odvisna od znanja prodajalca pa se zelo strinja tudi udeleženec A2, ki 

pravi, da se prodaja brez znanja v trgovinah zelo težko poveča. Prodajajo se izdelki, ki se sami 

po sebi prodajajo. Vendar je interes prodajati tudi druge izdelke, bolj specifične in ne vsakdanje. 

Zaposlene redno izobražujemo, zakaj se uporablja določen izdelek, skupaj ustvarjamo in tako 

svoje znanje lahko prenesejo na kupca, saj določeni ne vedo, kako bi se sploh lotili tega 

ustvarjanja.«  

Udeleženca A3 in A4 sta bila podobnega mnenja, pravita, da je pri samem prenosu znanja zelo 

pomembna toplina in energičnost, ki ga oddajajo zaposleni. Kupec mora pridobiti zaupanje 

trgovca, verjeti mora v njegovo znanje. Te lastnosti pa niso nekaj, kar se lahko z lahkoto 

naučimo, so lastnosti, katere imaš ali pa nimaš, zato pa niso vsi dobri trgovci. 

Udeleženci so kot znanje opredelili vse spretnosti in veščine, ki jih uporabljajo tako v službi 

kot tudi v zasebnem življenju. Vso pridobljeno znanje pa se jim zdi pomembno prenašati tako 

v delo kot v opravila, ki zadevajo zasebno življenje. Po mnenju udeležencev je teoretično in 

praktično zanje pomembnejše za udeleženca A1 in A2, medtem ko je za udeleženca A3 in A4 

pomembnejše le praktično znanje in teoretičnega in praktičnega znanja ne povezujeta. Kar je 

po našem mnenju tudi pričakovano, saj delujeta udeleženca A1 in A2 v podjetju na višji poziciji 

kot udeleženca A3 in A4, ki sta v podjetju trgovca. Vsi so pa enotnega mnenja, da je vloga 

prodajalcev pri prenosu znanja na kupce ključnega pomena, seveda, če želimo več prodati. 
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Fokusna skupina 

Vprašanje 1: Kako ste kot kupec začutili spremembe zaradi finančno-gospodarske krize? 

Pri zastavljenem vprašanju so vsi udeleženci reagirali, eni z nasmehom, eni z malo bolj 

mračnim pogledom. Najbolj se je razgovorila udeleženka B1, ki je povedala, da se ji je življenje 

močno spremenilo. »Najprej sem mislila, da kriza ne vpliva name. Vsi so govorili o krizi, 

vendar jaz je nisem občutila. Očitno je to podzavestno vplivalo name, saj sem naenkrat 

spremenila mišljenje in tudi sama sem začela govoriti o krizi. V vsako trgovino, ki sem vstopila, 

so me zasuli z vprašanji; Kako vam lahko pomagam? Potrebujete kakšno pomoč? Vam smem 

ponuditi današnji artikel, ki je v akciji? Prodajalci so bili prijazni, ustrežljivi, želeli so pomagati, 

vendar včasih je bilo to tudi preveč vsiljivo. Določeni prodajalci so preveč naporni in na vsakem 

koraku ti želijo nekaj več prodati, čeprav jim jasno pokažeš, da ne potrebuješ ničesar več.«  

Tudi udeleženec B6 je večkrat omenjal, kako močno je občutil spremembe, ki so se dogajale in 

jih občuti še danes. »Na vsakem koraku so mi ponujali dodaten artikel, čeprav sem prišel samo 

po eno stvar, so mi jih ponujali še pet zraven. Moram reči, da se mi je to zdelo zelo naporno in 

včasih tudi nadležno.«  

Čisto drugače pa je omenila udeleženka B4, ki pravi, da nekih posebnih sprememb ni občutila. 

Vsak dan je bila obsuta z raznimi akcijami, vendar na njo to ni imelo posebnega vpliva.  

Udeleženca B2 in B3 sta pri vsakem udeležencu nekako prikimala in se strinjala s povedanim. 

Dodala sta samo še, da so na vsakem koraku govorili o krizi, tako da hotela ali ne hotela, 

podzavestno je to vplivalo na njuno vedenje in gledala sta, kje lahko privarčujeta. 

Vprašanje 2: Na kakšen način so te zaznane spremembe, ki ste jih opisali, vplivale na nakup? 

Udeleženec B2 pravi, da je večkrat kupil določen artikel, ki ga sploh ni imel namen kupiti. »V 

trgovino sem prišel po točno določeno stvar, vendar iz trgovine sem večkrat odšel še z najmanj 

enim dodatnim artiklom. Ko sem prišel domov in videl, kaj sem vse kupil, sem opazil, da sem 

se pravilno odločil za dodaten artikel, saj sem ga resnično potreboval, pa še ceneje sem ga dobil. 

Se pa je tudi zgodilo, ko sem opazil, da nakup artikla ni bil potreben, vendar žal me je cena 

prepričala.«  

Udeleženka B1 pravi, da vse zaznane spremembe niso imele posebnega vpliva na njo. »Res je, 

da sem bila zasuta z akcijami, vendar če artikla nisem potrebovala, ga nisem niti kupila, tudi če 

je bil cenejši. Ko sem pa artikel potrebovala in sem zasledila akcijo v določeni trgovini, sem pa 

namenoma šla kupit ravno v to trgovino. Moram reči, da me tudi razna televizijska, radijska ter 

druga oglaševanja niso posebej prepričala, saj sem v nakup šla le, če sem izdelek res 

potrebovala.«  



  

45 

Čisto drugače pa je na to vprašanje odgovarjal udeleženec B6, ki pravi, da je kupoval samo tam, 

kjer so bile akcije. »Preden sem šel v trgovino, sem dobro prelistal vse letake, na listek sem si 

izpisal, kam moram vse iti in sem tako nakup opravil v več različnih trgovinah. Žal je kriza 

name imela velik vpliv in na vsakem koraku sem gledal, kje lahko privarčujem.«  

Udeleženec B5 se je popolnoma strinjal z B6, dodal je še: »Ne le, da sem gledal cene po letakih, 

spremljal sem cene tudi po internetnih straneh in moram priznati, da sem veliko nakupov 

opravil tudi preko spletnih strani. Ne le, da sem privarčeval na izdelku, privarčeval sem na 

gorivu in času, ki ga je vedno premalo.«  

Udeleženec B3 pravi, da so na začetku zaznane spremembe vplivale na njega, saj je takoj 

določen izdelek, ki ga je videl v akciji, tudi kupil, če je ocenil, da se mu nakup res splača. Hitro 

pa se je začel spraševati, če je ta izdelek res potreben in prišel do ugotovitve, da vse te akcije 

podzavestno vplivajo na nakupe. Akcija je tista, ki žal prepriča kupca v nakup, čeprav v tistem 

trenutku sploh ni pomemben.  

Udeleženka B4 je odgovarjala nasprotno od preostalih udeležencev in je povedala, da se za 

akcije sploh ni ozirala. Ko je nekaj potrebovala, je odšla v trgovino in tam opravila celoten 

nakup. Pomembno ji je, da ima trgovina prijetno vzdušje in da se počuti zadovoljno. Dodaja: 

»Zame akcije niso pomembne, saj to je vse skupaj prevara. Če določen artikel potrebujem, ga 

tudi vzamem, če pa slučajno v tistem trenutku naletim na akcijo, pa toliko bolje.« 

Vprašanje 3: Na kakšen način vam je prodajalec prodal drug izdelek, kaj je vplivalo na nakup 

drugega artikla? Ali je vplivala cena? Ste bili zadovoljni z nakupom? 

Udeleženca B5 in B6 sta se pri odgovarjanju dopolnjevala. Pravita, da se za na nakup drugega 

izdelka nista odločila, če ga nista potrebovala. Če sta pa ga potrebovala, sta ga seveda tudi 

kupila, vendar le, če je bil izdelek v akciji. Prvi pove: »[...] Prodajalec name nima posebnega 

vpliva, če artikla ne potrebujem. Vem, po kaj sem prišel v trgovino, in v kaj drugega me ne 

prepriča nihče.« Drugi pa dodaja: »Postaja že tudi malo moteče, da na čisto vsakem koraku 

nekdo nekaj dodatno ponuja. V vsaki trgovini, v katero vstopim, vidim promocijo izdelka, 

degustacijo izdelka, dodatno ponujanje in svetovanje s strani prodajalk. Vem, da je vse to 

njihovo delo, vendar moram povedati, da mi je to velikokrat nadležno. Moje življenje je res v 

hitrem tempu in ko se odpravim v trgovino, si želim nakup opraviti kar se da hitro in nemoteče.«  

Udeleženec B2 zelo mirno odgovarja in pove: »Seveda, da sem kupil tudi drug izdelek, ki mi 

ga je ponujal prodajalec, saj me je prepričal bodisi s ceno ali njegovim pristopom. Meni 

predstavlja trgovina doživetje in ko grem v nakup si vedno vzamem čas, zato rad vidim, da se 

v trgovinah ves čas nekaj dogaja (promocije, degustacije, deljenje kuponov itd).«  

Udeleženka B4, kateri akcije ne predstavljajo ničesar, pa pravi: »[...] Prodajalec mi kakšen drug 

izdelek proda le v primeru, če v meni vzbudi prijetnost in lagodje. Ne maram pritiskov in 
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najedanja. Če prodajalec zna in je sposoben na lep način prodati dodaten oziroma drug izdelek, 

mi ga seveda proda. Vendar mora imeti to sposobnost, ki pa jo je zelo težko imeti. Vedno 

pravim, pravi prodajalec se rodi, težko se je to naučiti.«  

Oba udeleženca tako B1 kot B3 pravita, da večinoma ne kupujeta dodatnih artiklov, ki jih 

ponuja prodajalec. Večinoma so njuni odgovori: »Ne, hvala.« V primeru, če ju prodajalec 

prepriča v nakup dodatnega artikla, pa je to zato, ker v tistem trenutku izdelek resnično 

potrebujeta in seveda zaradi dobre cene. 

Vprašanje 4: Kateri marketinški dejavniki (cena, osebni odnosi, oglaševanje ...) imajo, po 

vašem mnenju, največji vpliv na nakup izdelkov? 

Udeleženka B2 na vprašanje odgovarja zelo suvereno in pravi: »Po mojem mnenju ima največji 

vpliv za nakup izdelkov cena in osebni odnosi. Izdelek je lahko še kako poceni, vendar če 

zaposlen nima zdravega odnosa do kupca, v to prodajalno ne vstopam več.«  

Udeleženca B5 in B6 enotno odgovarjata, se pri odgovoru dopolnjujeta ter dodajata: »Cena je 

tista, ki pri meni pretehta. Seveda, da ne govorim o kakšnih kuponih, nagradah itd. Zame osebni 

odnosi niso pomembni, važno je, da izdelek dobim najceneje.« Drugi dodaja še:  »Oglaševanje 

na televiziji, radiu, jumbo plakatih me po navadi dodatno pritegne v nakup. Velikokrat se zgodi, 

da ko vidim nek oglas, se v zelo kratkem času (še isti dan) odpravim v prodajalno. Res pa je, 

da ko je izdelek v akciji, kupim večjo količino, saj nikoli ne vem, kdaj bo naslednja akcija za 

isti izdelek. Nekako predvidim za vsaj en mesec zaloge.«  

Udeleženka B4 pa zelo glasno pove, da na njen nakup definitivno največ vplivajo osebni odnosi. 

Kadar gre v določeno prodajalno, želi občutiti ugodje ter pozitivno vzdušje. Zgodilo se je že 

tudi, da je v določeni prodajalni doživela zelo negativno izkušnjo in v tisto prodajalno se ni 

vrnila nikoli več, tudi če bi artikle ponujali zastonj.  

Udeleženca B1 in B3 nista bila preveč zgovorna, pravita pa, da cena in osebni odnosi igrajo 

zelo pomembno vlogo pri nakupu izdelkov. Cena prepriča v nakup izdelka, medtem ko osebni 

odnosi prepričajo tudi v nakup izdelka, ki ni v akciji. Pri osebnih odnosih pa poudarjata 

pomembnost znanja prodajalca, saj z znanjem pridobijo pozornost in zaupanje. 

Vprašanje 5: Kako ste te dejavnike zaznali v preučevanem podjetju? 

Udeleženka B4 prva odgovarja in pove: »Žal, jaz v vaši poslovalnici kakšnega posebnega 

oglaševanja in akcije nisem opazila, ampak to je verjetno zato, ker jih nikjer ne opazim. Res pa 

je, da se v vaši trgovini zelo lepo počutim. Dobim vse na enem mestu od šolskega, pisarniškega 

pa vse do darilnega artikla. Prodajalke so prijazne, prijetne in polne znanja in to je to, kar jaz 

potrebujem, ko se odpravim v nakup.«  
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Udeleženec B5 pravi, da je akcijske cene in razna oglaševanja zaznal takoj. »Zelo me je 

pritegnilo to, da ste imeli skoraj vsak teden druge akcije. Obvestila sem prejemal preko 

elektronske pošte ali kar preko letaka po pošti. Vsakič, ko sem šel mimo vaše trgovine, je bil 

obešen plakat z ugodnostmi, moram povedati, da ste me znali vedno zvabiti v trgovino. Tudi v 

sami trgovini so bili lepo izpostavljeni oziroma označeni artikli, kateri so v akciji.«  

Tudi udeleženec B6 je prikimaval B5, dodaja še, da ima podjetje izjemne konkurenčne cene. 

»Vedeti morate, da preden sem se odpravil v nakup, sem skrbno pregledal vse akcije in cene 

tudi drugod po trgovinah in v vašo trgovino se večkrat odpravim, saj imate večinoma boljše 

cene. Po pošti sem prejemal razne kupone, nagradne igre, ki sem jih lahko unovčil ter ob nakupu 

nad določeno vrednostjo vedno ponujate darilo, kar se mi zdi lepa pozornost.«  

Udeleženca B1 in B2 nekako soglasno povesta, da najprej nista zaznala nobenih posebnih 

dejavnikov, vendar sta kasneje opazila vedno več in več. Oba udeleženca sta izpostavila oglas 

na televiziji, kjer je podjetje oglaševalo lastno znamko šolske torbe. B1 pravi: »Sprva nisem 

vedel, da gre za blagovno znamko vašega podjetja, vendar, ker sem se moral kar hitro 

pozanimati, kje lahko kupim torbo, sem kar hitro opazil, da je to vaša blagovna znamka.« 

Udeleženec B2 pa izpostavi veliko oglaševanj tako na televiziji kot tudi na radiu. »Moram reči, 

da so vaši oglasi zelo atraktivni in poslušani, vsaj iz moje strani. Vsakič, ko oglašujete, se 

spomnim na vas, tako da, ko potrebujem izdelek, ki ga lahko dobim v vaši trgovini, se zmeraj 

najprej spomnim na vas in tako nakup opravim v vaši trgovini. Verjamem, da je vzrok za to 

tudi oglaševanje, ki podzavestno vpliva name.«  

Udeleženec B3 pove, da vsakič, ko pride v trgovino, vidi nekaj novega. »V trgovini se vedno 

nekaj dogaja, opažam, da so zmeraj neke nove akcije, privlačne postavitve, novi in drugačni 

artikli. Na blagajni vsak teden ponujate akcijski izdelek, ki je večinoma zelo privlačen tako 

vizualno kot tudi cenovno. Na prodajnih policah pa se vedno najde vsaj en izdelek, ki je v akciji. 

Močno moram pohvaliti tudi prodajalke, ki so zmeraj nasmejane, vesele in polne energije. 

Človek, tudi če nima namena kupiti, na koncu kupi, saj se ta energija kar prenese na njega. 

Zaposlene znajo zelo dobro svetovati, pomagati, tudi če nimam ideje kaj kupiti, ko pridem v 

vašo trgovino, se mi zmeraj ta ideja porodi. To pa je tudi zaradi raznolikosti izdelkov, ki jih 

ponujate.« 

Vprašanje 6: Ste opazili kaj novega, drugačnega, spremenjenega v prodajalni preučevanega 

podjetja? 

Diskusijo prva začneta udeleženca B3 in B4, pri odgovoru se dopolnjujeta in prikimavata en 

drugemu. Drugi pravi: »Trgovino ste imeli od nekdaj skrbno urejeno, vendar zadnje čase ste 

uvedli kar nekaj novosti. Vaša trgovina res da je stara, vendar, ko vstopiš vanjo, je polna 

ljubezni in pozitivne energije. Izložbe mislim, da zelo redno menjavate, celo na 14 dni, če sem 

prav opazila. Izložbe vedno naredite tako, da so privlačne ter ljubke. Skratka, pritegne te takoj 

v trgovino.« Prvi pa dodaja: »Res je glede izložb. Tako prijetne so in vedno je nekaj novega. 
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Vsakič, ko vstopim v trgovino, je vedno nekaj novega, drugačnega, tudi trgovina je vedno 

okrašena tako, da ustreza času. In ravno ta okrašenost daje neko domačnost ter lepo in ugodno 

počutje. Na blagajni je vedno gneča, samo prodajalke znajo vedno ogovoriti kupce, da čas res 

hitro mine.«  

Udeleženec B5 kar glasno pove, da je opazil le akcije, ki so se menjavale zelo pogosto. Kar 

hitro pa ga preglasi udeleženec B6 in pove: »Mene je zmotilo samo, da določen izdelek ni bil 

vedno na istem mestu. Stvari ste stalno obračali in to me je kdaj tudi zmedlo, saj sem v trgovino 

odšel po točno določeno stvar na točno določeno mesto, vendar sem kar hitro ugotovil, da bom 

ponovno potreboval pomoč prodajalke.«  

Zadnja dva udeleženca B1 in B2 nista bila toliko zgovorna, saj sta se večinoma strinjala z 

vsakim od predhodnih udeležencev. Udeleženec B2 komentira in se nasmeje udeležencu B6 in 

pove: »Zdaj mi je jasno, zakaj mi je bila trgovina vedno drugačna in vedno sem videl nove in 

drugačne izdelke. Mislil sem si, da dobavo prejemajo vsak dan, vendar vidim, da je to zaradi 

pozicioniranja izdelkov.« 

Vprašanje 7: Kakšen pomen pripisujete znanju pri prodaji izdelkov?  

Vsi udeleženci so bili enotnega mnenja, da je znanje pri prodaji izdelkov zelo pomembno, še 

posebej takrat, kadar gre za izdelek višjega cenovnega razreda, ki jih ne kupujemo pogosto, ali 

kompleksnih izdelkov, ki zahtevajo dodatna in jasna navodila za uporabo. Konkurenčne 

blagovne znamke se med seboj vedno manj razlikujejo, tako po cenah, kakovosti kot tudi po 

funkcionalnosti izdelkov, kar zahteva dodatno pojasnjevanje in iskanje novih prodajnih 

možnosti.  

Udeleženka B4 pravi: »Rada kupim najboljšo stvar za svoj denar. Ni pomembno ali kupujem 

kruh ali pralni stroj, vedno želim kupiti najboljše za ta denar. Zato pa tudi ne hodim v diskontne 

trgovine, ker tam večinoma ni nobenega.« Tudi udeleženec B5 odgovarja, da je znanje zelo 

pomembno. Glede na to, da zelo redno spremlja akcije in razne popuste, si vseeno želi kupiti 

kvalitetno stvar in pri tem je seveda potrebno zanje. Predvsem poudarja, kako potrebno je 

znanje pri prodaji izdelka višjega cenovnega razreda, kjer vedno potrebuje pomoč prodajalca. 

Vloga prodajalca 

Tudi pri tem podvprašanju so bili ponovno vsi udeleženci enotnega mnenja in pravijo, da je 

prav prodajalec tisti, ki predaja znanje o izdelku kupcu. Udeleženec B3 pravi: »Prodajalec je 

tisti, ki ima končni stik s kupcem. Njihova predstavitev izdelkov je odvisna od znanja o izdelku, 

sposobnosti prodaje ter navsezadnje strokovnosti predstavitve. Zelo pomembno na nakup pa 

vpliva tudi, ali gre pri potrošniku za prvi nakup, ponavljajoči nakup ter odnos, ki se v zelo 

kratkem času vzpostavi med prodajalcem in kupcem.«  



  

49 

Udeleženec B1 pa dodaja: »Nakup izdelka je močno odvisna od urejenosti prodajalcev ter 

samega prodajnega mesta. Prodajalec mora imeti pošten odnos do kupca in ga pri tem ne sme 

zavajati in lagati. Kupca po navadi od nakupa odbije ravno neustrezno vedenje prodajalcev.«  

Udeleženec B6 pa se popolnoma strinja s trditvijo, da si prodajalec lahko pridobi potrošnikovo 

zaupanje tako, da pusti dober vtis na potrošnika, z naravnim ter sproščenim odnosom, energijo 

ter simpatičnostjo. 

Tudi udeleženka B4 pravi, da kupci postajajo v primerjavi s preteklostjo vse bolj zahtevnejši in 

osveščeni ter pričakujejo za svoj denar vedno več, zato od prodajalca pričakujejo vedno večjo 

strokovnost in sposobnost pri prodaji. Za uspešno ter seveda nadaljnjo prodajo pa je nujno 

dobro poznavanje izdelkov in seveda ustrezen način prodaje ter svetovanja. Od prodajalcev pa 

se pričakujejo tudi čiste, polne, urejene police, ki dodatno spodbudijo ter pritegnejo k nakupu. 

5.4 Interpretacija ugotovitev 

V tem poglavju predstavljamo analizo podatkov, zbranih z intervjuji, in odgovore na naša 

raziskovalna vprašanja, njihovo interpretacijo ter zaključno diskusijo. Bistvo kvalitativne 

analize pa je iskanje pojmov ter tem v gradivu, ki ga analiziramo. Govorimo o procesu 

kodiranja, kjer analiziramo besedilo, delom besedila pa določimo pomen. Kodiranje ter 

kategoriziranje raziskovalcu omogoča pojasniti preučevani problem in razumeti teoretično 

razlago. Pri kvalitativna analizi gremo čez tri procese:  

- kategoriziranje – določimo kategorije; 

- tematiziranje – določimo teme, podteme; 

- kodiranje – določimo teme.  

Analiziramo na osnovi ključnih besed, kjer lahko vsak citat uporabimo samo enkrat.  Uporabili 

smo induktivni pristop, kjer smo kode določali med analizo besedila. Podatke smo uredili, jih 

spravili v tabelo (kategorije), sledi analiza podatkov (Oseba A je povedala ... »citat«, oseba B 

je rekla ... »citat«). Iz analize potegnemo ugotovitev, kjer pridemo do vsebinskega zaključka in 

podamo teoretično perspektivo. Na koncu kategorije sledi interpretacija (Vogrinc 2008, 61–

64).  

Po končanem intervjuju smo najprej predstavili rezultate, da smo si raziskavo lažje 

predstavljali. Začeli smo s postopkom kodiranja, kjer smo si pomagali tudi z barvami. V Prilogi 

1 je prikazana tabela kodiranja, kjer smo intervju primerno razčlenili. 

Odziv zaposlenih in kupcev zaradi finančno-gospodarske krize v poslovanju  

Zaposleni preučevanega podjetja so spremembe začutili različno, tako pozitivno kot negativno. 

Vodstveni kader je vse te spremembe zaznal zelo pozitivno, saj so te spremembe zaznali kot 

priložnost, za katero je smiselno, da jo izkoristijo. Ugotavljamo, da se prodaja močnih 
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blagovnih znamk v času krize ni bistveno spremenila, medtem ko je prodaja drugih znamk 

začela padati, zato je bilo nujno potrebno ukrepati, če je podjetje hotelo preživeti. Podjetju je v 

interesu prodajati lastne znamke, katere uvažajo in so zanje distributerji, saj prav na teh artiklih 

dosegajo ugodno maržo, razliko v ceni in konkurenca nima vpliva na določanje cen. Ker so v 

krizi videli priložnost, so začeli odpirati nove trgovine in na tak način postali močnejši, večji in 

prepoznavnejši med kupci. Zaradi večje moči v nabavi so lahko kupcem ponujali boljšo, širšo 

ponudbo ter konkurenčne cene, s katerimi so dosegali večjo obiskanost v trgovinah. Drugi 

zaposleni pa so te spremembe začutili bolj negativno, saj so bili za njih težki časi. Kupci so bili 

nagnjeni k močnejšim blagovnim znamkam, saj so te poznali in jim zaupali. Kupci so bili tudi 

bolj osveščeni glede izdelkov ter so točno vedeli, kaj želijo in koliko morajo kupiti. Bilo jih je 

veliko težje prepričati v nakup, niso kupovali na zalogo, temveč so kupili točno toliko, kolikor 

so potrebovali. Dobili pa smo tudi odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi, kako 

zaposleni čutijo vplive finančne krize v preučevanem podjetju. Iz analize lahko hitro 

ugotovimo, kako je kriza vplivala na podjetje, in sicer tako pozitivno kot negativno. 

Pri intervjujih kupcev smo ugotovili, da se jih je kriza dotaknila. Nekatere nekoliko manj, 

vendar jih je večina krizo močno občutila. Veliko bolj so bili podvrženi raznim akcijam, močno 

so zaznali dodatno prodajo s strani prodajalcev. Kar štirje kupci od šestih so se strinjali, da jim 

večinoma dodatna prodaja ni kaj preveč prijala, saj so bili kdaj prodajalci preveč naporni in 

vsiljivi. Zavedati se moramo, da je malo prodajalcev, ki znajo dobro prodajati ter si hitro 

pridobiti zaupanje kupca. Dejstvo pa je, da so vsi udeleženci, razen enega, bili podvrženi 

akcijskim nakupom.  

Podjetje je krizo zaznalo kot priložnost, zato so se odločili svoje poslovanje tudi širiti. Glede 

na to, da se kar štiri maloprodaje od petih nahajajo v največjih trgovskih centrih v Sloveniji, je 

podjetje premalo promoviralo svoje odprtje v samih trgovskih centrih. Večina podjetij razna 

praznovanja, obletnice, odprtje prodajaln to izkoristijo in kupce seznanijo tako s samim 

podjetjem kot tudi s svojo ponudbo in tako močno delajo na pospeševanju prodaje in promociji 

podjetja. Podjetje bo v kratkem praznovalo tudi rojstni dan, tako da lahko to izkoristi in se 

kupcem bolje predstavi ter ponudi določene aktivnosti, ki pospešujejo prodajo. Pri tem ne sme 

pozabiti na pravočasno oglaševanje dogodka ter ustrezno opremo prodajaln, da bo kupca 

pritegnilo v samo prodajalno. Vodstvo centrov so novim najemnikom po navadi vedno 

pripravljeni pomagati, zato menimo, da bi podjetje lahko tudi to izkoristilo in se oglaševalo tudi 

v njihovih novičkah, na njihovih spletnih straneh, internih radijih, modnih revijah, skratka sami 

centri ponujajo veliko priložnosti, kjer lahko podjetje brez dodatnih investicij ustrezno in 

pravočasno seznani kupce z dogodkom, vendar potrebno je to vedeti in izkoristiti. Glede na to, 

da odprtje trgovine zahteva velik finančni zalogaj, bi se lahko posluževali več socialnih mrež, 

blogov ter forumov, kjer bi lahko svoje poslovanje promovirali in kupce seznanili s svojo 

ponudbo.  
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Če posledice krize gledamo s strani preučevanega podjetja, ugotovimo, da so se posledice krize 

začele čutiti že okoli leta 2008, saj je podjetje zaznalo upad prodaje. Vendar je preučevano 

podjetje težave spremenilo v svojo korist. Podjetje mora dobro poznati svoje prednosti in 

slabosti, nenehno spremljati ter analizirati nevarnosti in priložnosti, ki jih daje zunanje okolje, 

ter jih izkoristiti v svoj prid. Mlakar (2012) omeni, kako pomembno je, da v zaostrenem 

gospodarskem okolju podjetje ohrani oziroma pridobi konkurenčnost, ki se odraža v njegovi 

sposobnosti, kjer uspe ugoditi zahtevam kupcev. Ob pravi organizaciji pa podjetje lahko to tudi 

doseže. Izdelati mora primerno strategijo, ki podjetju omogoča povečanje prihodkov. Na vseh 

področjih mora potekati proces stalnih izboljšav, ki omogoča podjetju pravočasno prilagoditev 

podjetniškemu okolju. Žagar (2008) v intervjuju pove, kako pomembno je pravočasno ukrepati 

še preden je recesija uradno objavljena. Namreč podjetja morajo pravočasno izkoristiti svoje 

potencialne fleksibilnosti, ki bodo pristopila k ustreznim aktivnostim optimizacije poslovanja 

in okrepitvi konkurenčne moči ter vzpostavitvi novih partnerstev, ki krepijo tako finančno kot 

konkurenčno moč. Podjetja morajo prepoznati svoje notranje rezerve, ki se skrivajo v načinu 

organizacije, delovnih procesih, poslovnih povezavah z dobavitelji, kupci, alternativnih virih 

financiranja itd. Pomembno je, da znajo kratkoročne planske procese skrbno izvajati ter 

pravilno oceniti potrebo po primarni in sekundarni likvidnostni rezervi. Vse to pa ne pomaga, 

če podjetje nima dolgoročne vizije, ciljev in posledično odgovorov, kako vzdrževati svojo 

plačilno sposobnost. Ukrepi, s katerimi bi se podjetja morala pravočasno odzvati na recesijo, 

so lahko naslednja: 

- pogovor s svojimi finančnimi partnerji, kaj mora podjetje predvsem preveriti, na katero 

banko se lahko zanese ter mora v rezervi imeti tudi razne alternativne ukrepe in vire; 

- preveriti kvaliteto obstoječih partnerstev ter iskanje novih, saj lahko predstavlja pomembno 

konkurenčno prednost podjetja pri preživetju v recesiji; 

- optimizacija obstoječih poslovnih procesov ter organizacija delovanja; 

- motivacija zaposlenih ter prepoznati ključne ljudi v podjetju, na katere lahko v takšni 

situaciji podjetje računa; 

- uporabiti je potrebno notranje premoženjske rezerve in maksimalno davčno optimizirati 

poslovanje ter ga vnesti v globalno okolje; 

- razvijati svoje kompetenčne prednosti na trgu, se povezati z institucijami znanja, pridobivati 

subvencije za svoje projekte; 

- preveriti strategijo in poslanstva delovanja ter jih prilagoditi v delu, kjer je to potrebno, v 

odvisnosti od narave podjetja, optimalnosti obstoječega delovanja in panoge.  

Kriza je ustvarila cenovno občutljive potrošnike, ki niso pripravljeni plačevati veliko denarja 

za izdelke, ki jih lahko dobijo tudi po nižji ceni. V preučevanem podjetju smo ugotovili, da se 

močne blagovne znamke (Uhu, Pilot, Aero) kljub krizi lepo prodajajo in da se prodaja le-teh ni 

zmanjšala. Kotler (2004) pravi, da v času gospodarske krize raste tržni delež trgovskih 

blagovnih znamk, kar je posledica upada dohodka potrošnikov ter manjšega oglaševanja 

proizvajalcev v razvoj blagovnih  znamk. Žagar (2009) omeni, da je za lažje razumevanje bolje 

govoriti o segmentih potrošnikov kot o potrošnikih ter poda tri ključne zadeve:  
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- Segmenti so ostali takšni kot so bili pred krizo, torej na trgu imamo še vedno potrošnike, ki 

gledajo na vsak evro, ter tiste, ki kupujejo le najprestižnejše izdelke.  

- Velikosti teh segmentov so se spremenile.  

- Določene spremembe v velikosti segmentov so se dogajale že pred krizo, prihod krize je to 

le pospešil.  

Zaradi povečanja »racionalnih« potrošnikov je na trgu vse več potrošnikov, ki so pripravljeni 

plačati manj za alternativo blagovni znamki. Vendar je to zelo pozitivno za tiste blagovne 

znamke, ki so gradile svojo konkurenčno prednost na razmerju kakovost/cena. Če bodo podjetja 

želela, da so tudi v prihodnje blagovne znamke uspešne in bodo potrošniki za njih pripravljeni 

odšteti več denarja, bo morala blagovna znamka ponuditi nekaj več od generike, v mislih imamo 

predvsem inovativne izdelke, ki so prilagojeni spreminjajočim se potrebam potrošnikov, 

zgodba in način komunikacije morata biti konsistentna z izkušnjo potrošnika ter nazadnje cena 

mora biti primerna. Vse to bo treba početi hitreje, saj so generiki vse hitrejši v kopiranju. 

Preživetje blagovnih znamk bo v veliki meri odvisno od širitve lastne znamke ali pa v dodajanju 

novih znamk za zadovoljevanje čim večjega števila segmentov. Preživele bodo tiste blagovne 

znamke, ki bodo potrošniku ponujale več in bo konsistenten na celotnem trženjskem spletu 

(Žagar 2009). 

Zaznane spremembe, ki so vplivale na prodajo oziroma nakup 

Na drugo raziskovalno vprašanje, kako so se v podjetju odzvali na zaznane spremembe, pa smo 

dobili različne odgovore s strani vodstva, zaposlenih in kupcev. 

Vodstveni kader je bil podobnega mišljenja, saj sta oba pri svojem delovanju močno povezana 

ter odvisna drug od drugega. Zavedata se, da morata pri prodaji ubrati različne pristope. Nekoč 

so se artikli prodajali sami po sebi, vendar v času krize temu ni bilo tako. Eden izmed 

uspešnejših pristopov je bila izdelava šolskega kataloga, ki so ga pošiljali po šolah po celotni 

Sloveniji. Z izdelavo kataloga so dosegli večjo širino kupcev in tako dosegli izjemno prodajo, 

saj so lahko kupci artikle kupili v njihovih maloprodajah ali pa kar preko spletne strani. V 

katalogu so poleg izdelkov ponujali razne nagradne igre ter ponujali bogate nagrade (potovanje 

za celo družino, iPad, iPhone, vračilo celotne vrednosti nakupa). Močan in pomemben uspeh 

pa so dosegli z ustanovitvijo svoje lastne blagovne znamke X. Gre za blagovno znamko šolskih 

nahrbtnikov ali torb na kolesih 2 v 1, ki jih lahko kupec z razdelilno zadrgo razdeli na en večji 

in en manjši nahrbtnik, oba skupaj pa tvorita še večji nahrbtnik. Nahrbtnik se od ostalih 

razlikuje v tem, da s svojim atraktivnim videzom, dizajnom, kakovostjo ter drugačnostjo 

predstavlja pravo atrakcijo in je med mladostniki z navdušenjem sprejet. Vodstvo se zaveda, da 

močna in uveljavljena blagovna znamka povečuje vrednost podjetja in gradi njegovo podobo, 

hkrati pa dovoljuje postavljanje in vzdrževanje visokih cen, kar prinaša tudi večji dobiček. 

Zaposleni pa so spremembe hitro zaznali, v dani situaciji so morali močno delati na 

pospeševanju prodaje ter osebnih odnosih. Zaposleni so se zavedali, da so tja postavljeni zato, 
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da svetujejo in pomagajo kupcem, kar razlikuje prodajalno od samopostrežne trgovine. Kupcem 

so ponujali razne alternative pri nakupu izdelka, dodaten artikel (npr. pri blagajni), kupone ter 

kartico zvestobe, ki je prinašala kupcu določene ugodnosti. 

Kupci so spremembe zaznali zelo različno. Kar pet kupcev od šestih je takih, na katere so akcije 

vplivale. Kadar je bil določen artikel v akciji, so ga tudi kupili, seveda, če so ga potrebovali. 

Samo eden od šestih pa pravi, da akcija nima nobenega vpliva nanj, kupi takrat, kadar izdelek 

potrebuje, ne pa, ko je izdelek v akciji. Tudi na dodatno prodajo različno odgovarjajo. Nekatere 

prepriča v nakup zaradi cene ali dobre prodaje s strani prodajalca, nekateri pa se na dodatno 

prodajo sploh ne ozirajo, saj kot pravijo, izdelka ne potrebujejo. 

Glede izdelave šolskega kataloga bi podjetje moralo razmišljati še o kakšni dodatni smeri, saj 

ima na tem segmentu podjetje močno konkurenco, ki ponuja podobne izdelke in storitve. Glede 

na to, da podjetje katalog pošilja po šolah po celotni Sloveniji, bi se morali vprašati, koliko 

kupcev, oziroma v tem primeru otrok, dejansko vzame ta katalog v svoje roke in ga odnese 

domov, saj moramo vedeti, da je zelo malo šol, ki katalog dejansko deli otrokom. Na samem 

pultu so tudi drugi katalogi, zato je potrebno razmišljati, kako spodbuditi, da bo otrok res vzel 

njihov katalog in ne od konkurence. Predlagamo, da razmišljajo v tej smeri, da bi bilo k 

vsakemu katalogu priloženo kakšno darilo (barvice, ravnilo, voščenke, pobarvanke) skratka 

nekaj, kar otroka pritegne in prepriča. Podjetje bi lahko razmišljalo tudi v kakšni drugi dodatni 

ponudbi, kot na primer povezati se z drugimi zavarovalnicami, ki bi s skupnimi močmi okrepili 

svojo ponudbo. Šole, katerim so bili poslani katalogi, bi lahko tudi poklicali in se tako seznanili, 

koliko katalogov je ostalo na samem pultu, kakšen je bil odziv, njihov predlog, kaj morajo paziti 

oziroma izboljšati. Glede na to, da ima katalog zelo ugodne akcijske cene, bi bilo smotrno se 

dogovoriti tudi z določenimi šolami, da lahko kataloge delijo pred šolami osebno otrokom, 

seveda z osebjem, ki bi ga podjetje za to naročilo. Dogovoriti se o možnosti predstavitve 

kataloga osebno staršem na kakšnem roditeljskem sestanku ali kaj podobnega, seveda bi to 

prišlo bolj v poštev za šole, ki so oddeljeni od mesta in jim spletno nakupovanje še posebej 

koristi. V zameno za to pa bi šolam ponujali razne izdelke (pisarniški material, šolski material 

za likovni pouk, vzorce) in bi na ta način podjetje oglaševalo svoje blagovne znamke, vodstvo 

pa bi bilo zadovoljno, saj bi privarčevali na določenih segmentih. Zelo pomembno pa je, da 

podjetje začne resno razmišljati tudi o deljenju katalogov vrtcem, seveda starejšim otrokom, ki 

bi odšli naslednje leto v šolo. Namreč zavedati se moramo, da bodoči prvošolčki komaj čakajo 

njihov odhod v šolo in svoje nakupe opravijo zelo zgodaj, zato naj podjetje razmisli tudi o tej 

možnosti, saj menimo, da bi se morali njim še posebej posvetiti, saj so naši novi ter močni 

potencialni kupci. 

Dejavniki, ki imajo največji vpliv na prodajo (s strani zaposlenih) 

Skozi teoretični del naloge smo lahko zasledili, da na prodajo vplivajo številni dejavniki. V 

preučevanem podjetju pripisujejo veliko dejavnikov, ki vplivajo na prodajo. Vodstvo je mnenja, 
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da je prodaja v veliki meri odvisna ravno od nabave (dobre vhodne cene), hitrosti dobave na 

prodajne police (pravočasnost), ustrezne seznanitve kupcev na izdelke ter seveda ustreznega 

stika s kupcem. Pri prodaji so zelo pomembne storitve (fotokopije, garancije), ki jih ponujajo 

kupcem, saj prodajalni prinese dodatno vrednost. Če želijo ohraniti oziramo povečati prodajo, 

pa se zavedajo, da ne smejo pozabiti na oglaševanje, pospeševanje prodaje, akcijske cene itd. 

Ključno vlogo pri prodaji pa igrajo prav zaposleni, ki imajo končni stik s kupcem, zato jih je 

potrebno pravilno izobraziti in naučiti predstaviti vse lastnosti izdelka, da lahko uspešno 

prodajo kupcem, saj navsezadnje kupec poleg cene želi kakovost, udobje ter korist. Zaposleni 

opozarjajo, da podjetje ne sme pozabiti tudi na merchandising oziroma postavitev trgovine, saj 

navsezadnje kupujemo z očmi. S pravo izpostavitvijo artiklov, pravilnim obračanjem po 

trgovini ter zanimive in atraktivne izložbe kupca vabijo v trgovino in tako hitreje dosežejo 

impulzivni nakup. Čeprav se tega ne zavedamo, na sam nakup pomembno vpliva tudi 

osvetljenost trgovine, vzdušje, vonj, počutje v trgovini, glasba. Opazimo lahko, da na prodajo 

vpliva veliko dejavnikov, že sam proces nabave ter hitrost izpostavitev na prodajne police ima 

velik pomen. Pri tem ne smemo pozabiti na marketinške aktivnosti in seveda na naše zaposlene, 

ki so ključnega pomena. Z analizo zgornjih odgovorov smo tako dobili odgovor na  naše tretje 

raziskovalne vprašanje, kakšne so bile spremembe marketinških strategij. 

Podjetje bi lahko svoje storitve razširilo in tako poleg fotokopiranja, vezave in plastificiranja 

omogočili kupcem tudi vezavo diplomskih in magistrskih nalog, graviranje na promocijske 

artikle, tiskanje na tekstil. Zavedati se morajo, da storitve povečujejo vrednost in vedno manj 

je takih podjetij, ki ponujajo vse na enem mestu. Kupci so vedno bolj zasedeni, zato je čas, ki 

ga lahko prihranijo, izrednega pomena. Zaradi nezaupanja potrošnikov pa je garancija izdelkov 

močnega pomena, zato bi morali predvsem na izdelke, ki so višjega cenovnega razreda ponujati 

garancije in to seveda ustrezno označiti, da je kupec seznanjen s tem. Glede na to, da dosegajo 

močan uspeh z ustanovitvijo svoje lastne blagovne znamke šolskih nahrbtnikov, je garancija 

izdelka izrednega pomena. Čeprav se je v študiji s strani Ang, Leong in Kotler (2000, v Hruzova 

2009, 15) izkazalo, da recesija ni pravi čas za uveljavljanje nove blagovne znamke, pri 

preučevanem podjetju tega ne moremo potrditi. Glede na to, da je na trgu med mladimi 

blagovna znamka dosegla pravo evforijo, podjetje pri graditvi lastne blagovne znamke ne sme 

zaspati na področju inovacij in tako mora vsako leto ponuditi nekaj novega, drugačnega, 

iskanega. Opažamo, da so zaposleni v neposrednem stiku s kupci, zato moramo zaposlene 

pravočasno izobraziti in seznaniti z novimi izdelki, storitvami, lastnosti. Predlagamo razne 

delavnice in izobraževanja, ki bi pomagali zaposlenim pri osebni prodaji in tako uspešno 

prodajati še posebej v dani situaciji, ko se izdelki sami po sebi ne prodajajo. 

V magistrski nalogi smo večkrat poudarili, da kriza vpliva na prodajo, toda kriza je lahko tudi 

izhodišče za nadaljnji razvoj podjetja. Četudi smo spoznali, da je kriza po navadi kratkotrajna, 

je vendar zelo nezaželeno stanje v podjetju.  
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Mlakar (2012) pravi, da je jedro vsakega podjetja služiti denar in ustvarjati dobiček. Pomembno 

je, da podjetje prepozna in odpravi vzroke za premajhno prodajo. V času krize lahko podjetje 

poveča prodajo in tržni delež z naslednjimi aktivnostmi: 

- Izdelati analizo vzrokov, ki povzročajo nižjo prodajo (nabava vhodnih materialov, zaloge, 

stroški poslovanja, aktivnosti v okviru celotnega marketinškega mixa, aktivnosti razvoja 

sistema CRM – Customer Relationship Management). 

- Izdelati analizo benchmarking, ki omogoča odkrivanje razlik med poslovanjem lastnega 

podjetja in poslovanjem izbranega primerjalnega podjetja. Pri izdelavi analize se moramo 

vprašati, v čemu in kako se konkurenca razlikuje od našega podjetja. S pomočjo 

benchmarkinga lahko podjetje postane močnejše od svojih konkurentov. 

- Re-organizacija na nabavnem področju, v proizvodnji (operativi) in prodaji. Pametno je, da 

podjetje izkoristi prednosti in pomanjkljivosti konkurence ter s prevzemom tržnega deleža 

poveča prodajo. Podjetje mora največ pozornosti nameniti trem ključnim elementom za 

uspešno prodajo (kvaliteta –  izdelki morajo biti v skladu z zahtevami in željami kupcev, 

cena –  prodajna cena mora biti konkurenčna ter primerno visoka, ki ustreza kvaliteti, in čas 

– dobava kupcu mora biti točno ob določenem času, saj v nasprotnem primeru lahko pride 

do pomanjkanja zalog, kar z vidika stroškov ni želeno stanje v podjetju). 

Van Welle (2002, 23) pravi, da ima proces nabave pri sami prodaji lahko močan pomen. 

Učinkovita nabava izkorišča prednosti okolja in na tak način ščiti podjetje pred nevarnostmi. 

Pomembno je, da podjetje razišče trg, saj mu omogoča hitrejši razvoj in pomembno 

konkurenčno prednost. Kupci imajo vse več informacij, ki vplivajo na nakup. Ne gre več samo 

za kakovost, saj je ta postala že samoumevna, vedno bolj postaja pomembno, kako in na kakšen 

način prodajamo. Podjetje ima možnost prodajati nove izdelke, ki niso substituti obstoječim. 

Potrebno je oblikovati nabavno strategijo, s katerimi podjetje opredeli taktike, metode ter 

sredstva za uresničevanje nabavnih ciljev. Pomembno je, da podjetje dobro razišče nabavni trg 

ter vzpostavi sistem, kjer bo lahko pravočasno sprejemalo ustrezne ukrepe ter si mora pri tem 

zagotoviti ustrezne plačilne pogoje pri dobaviteljih (Potočnik 2002, 52–55).  

Pomembno je, da ima podjetje svojo strategijo, ki opredeljuje sredstva, katera bo vodila do 

povečanju prodaje, dobička oziroma postavljenemu cilju. Prednost pospeševanja prodaje pa je, 

da podjetje lahko hitro pridobi kupce in tako poveča zvestobo izdelku oziroma blagovni znamki 

(Potočnik 2002, 45). Preučevano podjetje je začelo razvijati veliko orodij in metod, ki 

pospešujejo prodajo, da bi izboljšalo svoj položaj na trgu, saj si danes ne moremo predstavljati 

uspešnega podjetja, ki ne bi izvajalo tega inštrumenta marketinškega komuniciranja. Cummins 

in Mullin (2002, 33–39) navajata naslednje cilje, ki jih lahko dosežemo s pospeševanjem 

prodaje: 

- Pritegnitev pozornosti kupcev, kar velja predvsem za nove izdelke. 

- Povečanje obsega prodaje, ki je dolgoročno odvisen od kvalitete, cene in vrednosti. Z 

dobrimi tehnikami pospeševanja prodaje lahko enkratni kupci postanejo tudi stalni. 

- Spodbujanje k ponovnemu nakupu, ki vpliva na povečanje obsega prodaje. 
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- Spodbujanje k preizkušanju izdelka, ki je predvsem primerno za kupce, ki še ne poznajo 

izdelka ter v večini primerov tudi ne podjetja. 

Kotler (2004, 609) pravi, da pospeševanje prodaje ponuja spodbudo za nakup, medtem ko 

oglaševanje ponuja razlog za nakup. Podjetje pa lahko motivira tudi prodajno osebje, s katerim 

lahko doseže boljše prodajne rezultate. Z metodo pospeševanja prodaje prodajnemu osebju 

spodbujajo zaposlene k večji zagnanosti k prodaji. Podjetje lahko uporabi metodo tekmovanje 

za prodajno osebje, pri katerem morajo imeti vsi sodelujoči enake možnosti za zmago ter 

metoda »potisni denar«, pri katerem podjetje nameni določeno vrednost denarja tistemu, 

kateremu uspe prodati točno določen izdelek. 

Obnašanje dobaviteljev 

Dobavitelji predstavljajo pomembno vlogo pri poslovanju in predstavljajo pomemben del 

učinkovitosti prodaje, saj vplivajo na cene, kvaliteto ter odzivnost. Zaradi visoke odvisnosti je 

zelo pomembno, kakšne odnose in pogoje imamo z njimi. Take odločitve lahko pomembno 

vplivajo na uspešnost in končno tudi na obstoj podjetja in druge organizacije. Opazimo lahko, 

da poteka velik boj med samimi dobavitelji, ki se prav tako borijo za svoje kupce. Ponujajo 

akcije, dodatne porabate, izdelke na komisijo, ki jih lahko kadarkoli vrnejo oziroma plačajo, ko 

prodajo. Dobavitelji so vedno bolj pripravljeni pomagati in izobraževati kader za njihove 

izdelke, saj vedo, da zaposleni najprej prodajo tisti izdelek, za katerega imajo največ informacij. 

Dobavitelji ponujajo marketinško podporo, ki vključuje vse od oglaševanja na televiziji do 

promocije izdelkov (bodisi s kuponi, akcijami, brezplačnimi vzorci). Dobavitelji so prav tako 

primorani ponujati vedno boljše cene, rabate, porabate, plačilne pogoje ter seveda ne smemo 

pozabiti na storitve, ki so prav tako zelo pomembne v procesu poslovanja. Tudi zaposleni (v 

maloprodajah) so imeli v času krize veliko opravka z dobavitelji. Tedensko so jih obiskovali 

ter popisovali police in jih tako pravočasno oskrbeli z zalogo. Aktivno so jim kazali nove 

izdelke ter jih tudi na samem prodajnem mestu izobraževali glede artikla. Borili so se za vse 

več prostora na policah in to so dosegli z ustreznim osebnim stikom, ki so si ga lahko ustvarili 

z zaposlenim. Tudi zaposleni so v tem primeru kupci in morajo dobiti določeno zaupanje v 

dobavitelja, če naj bi prodajali vedno več njegovih izdelkov. Z analizo odgovora, kako se 

dobavitelji obnašajo v času krize, nam je kar hitro postalo jasno, da so tudi dobavitelji morali 

spremeniti svoje marketinške strategije do svojih kupcev, če so jih seveda želeli obdržati 

oziroma pridobiti nove. V času krize se je nujno potrebno hitro prilagajati spremembam in lahko 

vidimo, da tudi med samimi dobavitelji poteka močan boj. 

Podjetje bi se moralo udeleževati različnih sejmov po celem svetu večkrat na leto in tako 

pridobiti čim več različnih dobaviteljev. S tem načinom pridobivajo na ponudbi, dosegajo večjo 

moč ter se lahko pogajajo za boljše pogoje. Močni dobavitelji, kateri vedo, da je podjetje močno 

odvisno od njih, lahko to izkoriščajo, zato je zelo pomembno imeti različne dobavitelje, saj tako 

podjetje ni odvisno od enega samega in se lahko vedno obrne na drugega, v primeru, da pride 
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do izkoriščanja in nezadovoljstva. Menimo, da je vsem jasno, da je bolje imeti več majhnih 

kupcev kot enega samega in enako velja za dobavitelje. Glede na to, da podjetje uvaja svojo 

lastno blagovno znamko šolskih torb in se udeležujejo samo enega sejma na leto, predlagamo, 

da začnejo razstavljati tudi na drugih pomembnih sejmih in tako omogočiti, da svoje poslovanje 

močneje širijo tudi na tuja tržišča. Lahko bi začeli razmišljati tudi o širitvi blagovne znamke in 

tako poleg nahrbtnikov razviti tudi peresnice, zvezke, mape z elastiko itd. Skratka, svojo 

ponudbo bi močno razširili in kupec bi lahko dobil cel komplet iste blagovne znamke.  

Vpliv prodajalca na prodajo dodatnega artikla (s strani kupcev) 

Prodajalci v veliki meri vplivajo na prodajo dodatnega artikla. Prav oni imajo končen stik s 

kupcem, ki je pri prodaji izrednega pomena. Pri kupcu si morajo izboriti zaupanje in 

naklonjenost, še posebej takrat, kadar želijo ohraniti kupca. Čisto vsak izmed intervjuvancev 

omeni pomembnost prodajalca pri ponudbi dodatnega artikla.  

Pomembno je, da podjetje nikoli ne pozabi na zaposlenega, ki pri prodaji igra pomembno vlogo. 

Menimo, da bi lahko podjetje dobro prodajo tudi nagradilo in tako imelo razne nagrade za 

zaposlenega, ki se najboljše odreže v prodaji. Glede na to, da vsak zaposlen dela v svoji izmeni 

na svoji blagajni, bi lahko na koncu meseca podjetje pogledalo, kateri zaposlen je imel največ 

artiklov na računu ter najvišji znesek in zmagovalcu omogočil določeno nagrado, bodisi v 

denarni oziroma nedenarni obliki. Zelo pomembna je tudi sama komunikacija z zaposlenimi, 

zato predlagamo tedenske sestanke z njimi in na tak način bi bili zaposleni pravočasno 

seznanjeni z vsemi novostmi, dogodki, akcijami. V vsaki poslovalnici bi bilo dobro imeti vodjo 

trgovine, ki bi skrbela za celotno organizacijo dela. 

Vpliv cene 

Pet od šestih intervjuvancev omeni, kako pomembna je cena pri nakupu dodatnega izdelka. 

Samo eden pravi, da cena ni pomembna, ampak le prodajalčeva sposobnost, ki v njej vzbudi 

prijetnost, lagodje in dobro počutje. Kadar zaposlen vpraša kupca z vprašanjem: »Vam smem 

ponuditi še kakšen dodaten izdelek?« so večinoma odgovori: »Ne, hvala.«  

Zato je zelo pomembno, da zaposleni direktno vprašajo po drugem izdelku in se tako izognejo 

vsakdanjemu negativnemu odgovoru. Predlagamo, da zaposlen najprej pozdravi kupca ob 

prihodu v trgovino ter počaka, da se kupec sam napoti v smer, ki ga zanima. Ko se približamo, 

je pomembno, da znamo pravilno ogovoriti, kaj kupca zanima ter ga po tem takoj tudi vprašati. 

Zaposlen lahko začne takoj govoriti o koristi izdelka ali izpostavi kakšno akcijo, ki jo v tistem 

trenutku imajo ter je seveda v povezavi z iskanim izdelkom. Podjetje redno spremlja prodajo in 

tako ponuja akcije oziroma popuste različnim izdelkov. Pomembno je, da podjetje pravilno 

deluje na področju zniževanj cen in opazili smo, da njihova lastna blagovna znamka 

nahrbtnikov ni nikoli znižana, saj želijo ohraniti kakovost izdelka in zavedajo se, da si bo 
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gospodarstvo slej ko prej opomoglo. Vendar vseeno predlagamo, da v določenem obdobju 

ponudijo vsaj majhno znižanje njihove blagovne znamke, da privabi nove kupce, ki mogoče 

niso sigurni v kvaliteto izdelka in niso pripravljeni odšteti toliko denarja. Vsi zelo dobro vemo, 

da razne ugodnosti spodbudijo kupce k nakupu in včasih je dovolj le 10 % znižanje, da se kupec 

odloči za nakup. 

Marketinški dejavniki (cena, osebni odnosi, oglaševanje itd.), ki vplivajo na prodajo oziroma 

nakup izdelkov  

Skozi mnenja drugih avtorjev smo večkrat omenili, da je marketing v času krize nujno 

pomemben in podjetje ne bi smelo varčevati na račun oglaševanja, saj jim to dolgoročno prinaša 

več slabosti kot koristi. Na naše zadnje raziskovalno vprašanje, kakšen pomen pripisujejo 

marketingu, pa smo dobili odgovor s pomočjo analize odgovorov v nadaljevanju. Tudi vodstvo 

preučevanega podjetja je bilo sprva skeptično glede oglaševanja v času krize, saj so morali 

varčevati. Prvo, kar jim je prišlo na misel, je bilo rezanje stroškov oglaševanja, vendar so kaj 

hitro ugotovili, da morajo na tem segmentu nujno ukrepati. Začeli so udarna oglaševanja na 

radiu, televizijsko oglaševanje z lastno blagovno znamko X, jumbo plakati, letaki, poslanimi 

po pošti, tedensko elektronsko pošto. Z analizami so ugotovili, da se je v času oglaševanja 

povečala obiskanost trgovin, kar seveda vpliva na višjo prodajo. Zaposleni v maloprodajah se 

z oglaševanjem v času krize močno strinjajo. Opažajo, da so določeni artikli postali prepoznavni 

oziroma prodajani ravno zaradi oglaševanja. Kupci so prihajali v trgovino z namenom kupiti 

izdelek, ki so ga videli bodisi na oglasu, letaku. Zelo lep primer podajajo na primeru lastne 

znamke nahrbtnika, ki so ga oglaševali samo kot blagovno znamko ne pa kot podjetje. Mnogi 

so začeli govoriti o tej znamki, povečal se je interes nakupa, čez čas so dosegli, da so kupci 

iskali in želeli kupiti oglaševano blagovno znamko. Odpisane artikle so kupcem brezplačno 

ponujali, tako so jih lahko preizkusili in testirali. S strani kupcev so dobili pozitivne informacije, 

da so testirani izdelki oziroma vzorci zelo kvalitetni, zato so po preizkusu velikokrat močne 

blagovne znamke zamenjali z manj znanimi blagovnimi znamki, saj so preizkusili njihovo 

kakovost. S strani dobaviteljev so dobili veliko podarjenih izdelkov, ki so jih lahko prikazali 

kupcu in tako je kupec dobil jasne občutke glede uporabnosti. Vsi zaposleni se zavedajo, da 

oglaševanje izdelka pritegne kupca v trgovino, naslednja naloga pa je, da kupca prepričajo v 

nakup, prodajo dodaten izdelek in dosežejo, da se kupec vrača v prodajalno. Vemo, da je veliko 

lažje in ceneje ohraniti kupca, kot pridobiti nove. 

Glede marketinških dejavnikov pa je za intervjuvane kupce najpomembnejša cena, osebni 

odnosi in oglaševanje. Kar štirje od šestih povedo, da se cena in osebni odnosi močno 

dopolnjujejo, saj če zaposleni nimajo zdravega odnosa do kupca, izdelka ne kupijo, četudi je 

cena zelo nizka. Kar dva vprašana pa izpostavita pomembnost oglaševanja, ki kupca spomni na 

nakup. Četudi v tistem danem trenutku artikla ne potrebuje, se takoj, ko postane izdelek 

potreben, odpravi ravno v tisto prodajalno, ki je nazadnje oglaševala, saj ostane oglas 

podzavestno v spominu.  
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Menimo, da bi podjetje moralo močno delati na sami prepoznavnosti podjetja, namreč pri 

kupcih ni znan. Preučevano podjetje ima sedež na obali, vendar tudi na obali samo ime ni znano, 

kaj šele drugje po Sloveniji. Začeti bi moralo oglaševati tudi druge artikle in pri tem vidno 

prikazati, kje se maloprodaje nahajajo. Skozi oglaševanje pa bi jih bilo potrebno vzpodbuditi k 

obisku maloprodajaln. Lahko bi se odločili tudi za pošiljanje mini kataloga po pošti, kjer bi 

kupci morali odrezati določen kupon in priti v prodajalno, kjer bi s kuponom dobili določeno 

ugodnost. Glede na to, da imajo tudi spletno trgovino, ki postaja pomemben kanal za 

komuniciranje s kupci, je podjetje ne izkorišča v taki meri kot bi jo lahko. Namreč po eni strani 

kupcem zagotavlja informacije, lahko primerjajo cene, izdelke, po drugi strani lahko služijo kot 

dodaten kanal za promocijo ter pridobivajo kontakte kupcev, kar je zelo pomembno, saj se baza 

kupcev širi. Vemo, da spletno nakupovanje z dneva v dan raste in je pri kupcih vse bolj 

pomembno, zato mora podjetje nujno nekaj narediti na tem segmentu ter se bolj poglobiti v sam 

razvoj B2B in B2C. Svojo spletno stran bi bilo pametno oglaševati na primer na ceneje.si, 

bolha.com, torej na močnih in znanih spletnih straneh. Pomembno je, da podjetje omogoči tudi 

nakup s kreditnimi in plačilnimi karticami, saj podjetje še to nima urejeno.  

Podjetja na oglaševanje pogosto gledajo kot strošek, a vendar bi morala gledati kot na 

investicijo za prihodnost, saj njegovi učinki niso takojšnji. V kriznem obdobju ter v času upada 

prodaje je vpliv marketinga v podjetju izredno pomemben. Uspešen marketing lahko bistveno 

pripomore k preprečevanju krize v podjetju. Podjetje mora imeti dobro zasnovano strategijo 

marketinga, katere cilj je ustvarjanje dolgoročne konkurenčne prednosti pred konkurenco. 

Dobro zasnovana strategija marketinga vodi k uspehu podjetja, vendar mora biti uspešno 

prilagodljiva pri upoštevanju povpraševanja (Devetak 2007, 150). 

Poleg oglaševanja na televiziji in jumbo plakatih poznamo tudi oglaševanje na samem 

prodajnem mestu, ki vključuje oglasna sporočila na policah, nakupovalnih košaricah, vzorčne 

izdelke itd. Raziskave dokazujejo, da se potrošniki odločijo za nakup raznih izdelkov ravno na 

samem prodajnem mestu, zato je potrebno veliko pozornosti nameniti tudi oglaševanju na 

prodajnem mestu. Taka vrsta oglaševanja spodbuja tako spontane kot tudi impulzivne nakupne 

odločitve (Kotler in Keller 2006, 578). 

Marketinški dejavniki, ki so zaznani v preučevanem podjetju (s strani kupcev) 

Kot omenjeno, so marketinške aktivnosti podjetju zelo koristile k povečani prodaji. Tudi s strani 

kupcev lahko opazimo, da je kar pet od šestih takih, ki so opazili določene marketinške 

dejavnike. Vsakdo izmed njih omeni akcije, oglaševanje na televiziji in radiu. Samo ena 

udeleženka omeni, da akcij ni opazila, vendar najverjetneje zato, ker se na akcije ne ozira. Kljub 

temu pa je izpostavila prijetnost trgovine in pozitivno počutje, katero sama uvršča med 

najpomembnejše stvari pri odločitvi za nakup. Pri večini udeležencev lahko opazimo, da 

oglaševanje, akcije, popusti, razprodaje pozitivno vplivajo na nakup. Lahko rečemo, da vse 

marketinške aktivnosti, ki jih podjetje izvaja, definitivno pozitivno vplivajo na potrošnike. 
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Vplivajo na pridobivanje novih kupcev, krepijo zvestobo obstoječih kupcev, pozornost, kar 

dolgoročno vpliva na večjo prodajo in prepoznavnost podjetja. Seveda ne smemo pozabiti, kako 

pomembno vlogo imajo tudi zaposleni, ki s svojim znanjem, spretnostjo ter energijo dodatno 

vplivajo na prodajo. Velikokrat kupci izpostavijo tudi raznolikost ponudbe ter novosti, ki jih 

najdejo v trgovini, kar nam pove, da podjetje neprestano kupcem ponuja nekaj novega in tako 

kupcem omogoča široko ponudbo. Opazimo lahko, da na naše zadnje raziskovalne vprašanje, 

kakšen pomen pripisujejo marketingu zaposleni in vodilni v preučevanem podjetju, lahko iz 

odgovorov kupcev zasledimo, da so razne marketinške aktivnosti kupci zaznali in so zanje 

igrale pomembno vlogo pri odločitvi za nakup izdelka. 

Glede na to, da podjetje močno dela na marketinškem komuniciranju in tako uporablja 

proaktivno strategijo, ki krepijo marketinški splet, predlagamo tudi določene aktivnosti na 

segmentu odnosi z javnostmi, ki je neplačana oblika komuniciranja, in pomagajo k povečanju 

prepoznavnosti podjetja. Podjetje bi lahko pripravilo določene informacije, zgodbe ter 

sodelovalo v določenih člankih in se na tak način predstavljalo. Veliko kupcev ne mara raznih 

oglaševanj, katalogov, novic, vendar člankom pa zaupajo in jih redno prebirajo. Na tem 

segmentu podjetje ni nikoli delalo, zato je čas, da izkoristi tudi ta del marketinškega spleta, saj 

opažamo, da na vseh ostalih delih marketinškega komuniciranje podjetje močno sodeluje. 

Opažanja novosti, drugačnosti v maloprodajah (s strani kupcev) 

Podjetje je v zadnjih letih veliko delalo na prepoznavnosti in urejenosti prodajalne. Želeli so 

kupcem ponuditi zmeraj nekaj novega, drugačnega. Udeleženci intervjuja so vse te spremembe 

tudi zaznali in kar pet od šestih jih je poleg marketinških aktivnosti (oglaševanje, akcije) opazilo 

tudi spreminjanje in izvirnost izložb, nove postavitve v prodajalni, nove in drugačne izdelke. 

Izložbo so zelo pogosto menjavali, kar je vplivalo na kupce, saj so se ravno zaradi izložbe 

odločili vstopiti v trgovino in tako tudi opravili nakup. Tudi v prodajalni so poskrbeli za 

primerno vzdušje in tako je bila trgovina zmeraj opremljena skladno času, v katerem so se 

nahajali (novo leto, valentinovo, pust, velika noč). V prodajalni so artikle redno menjavali in 

spreminjali, vendar iz intervjuja lahko opazimo, da je enega vprašanega ravno to zmotilo, saj je 

bil zmeden in nikoli ni vedel, kje se artikel nahaja, vendar je kar hitro dobil pomoč prodajalke, 

ki mu je pomagala. Iz postavljenega vprašanja kupcem nam je bilo kar hitro jasno, da prodajalna 

močno dela na merchandisingu. Zaposleni vedo, kako pomembna je pravilna postavitev artiklov 

in kadar se artikli ne prodajajo je kdaj dovolj že, če mu spremenijo pozicijo. Pri postavitvi imajo 

zaposleni proste roke in v podjetju za najboljšo izložbo ponujajo zaposlenim nagrade. Zaposleni 

so na tak način ustrezno motivirani in za svoje sposobnosti tudi ustrezno nagrajeni.  

Sama izpostavitev artiklov in izvirnost izložb pri prodaji lahko igra pomembno vlogo. Podjetje 

bi lahko tudi to izkoristilo in bi kupcem na primer ponujali določene nagrade v primeru, da 

ugotovijo, kaj je trenutno izpostavljeno v izložbi. Pravilen odgovor bi morali poslati preko pošte 

ali se prijaviti na njihovo spletno stran, kjer bi morali poslati vse svoje podatke in tako bi 
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podjetje širilo bazo podatkov kupcev ter svojo prepoznavnost. Svojo izvirnost izložb in 

postavitev novih izdelkov, predvsem kolekcij, bi lahko redno oglaševali na socialnih mrežah in 

tako spodbujali kupce k obisku prodajaln. 

Zmanjšanje stroškov v podjetju 

V času krize večino podjetij razmišlja tudi o zmanjševanju določenih stroškov. Znašli smo se v 

času, ko je bilo to nujno potrebno, če so določena podjetja hotela preživeti. Seveda pa je 

potrebno zmanjševanje stroškov preučiti, na katerih segmentih je pametno rezati stroške, saj se 

nekatera podjetja odločijo za napačno smer, kar lahko dolgoročno prinese še slabše rezultate. 

V preučevanem podjetju so najprej želeli rezati stroške na področju oglaševanja, vendar so hitro 

opazili, da to ni pametna odločitev. Zmanjševanje stroškov so obrnili v drugo smer in tako so 

začeli veliko investirati v električno napeljavo, kjer so uvedli varčnejše luči. Večino 

avtomobilov so zamenjali in se tako odločili za avtomobile, ki imajo vgrajen pogon na avtoplin. 

Privarčevali so tudi na tiskalnikih, ki so jih zamenjali z dvema multifunkcijskama napravama, 

kateri je uporabljalo celo podjetje in tako so se izognili servisiranju in kupovanju kartuš za 

tiskalnike, ki so jih do tedaj imeli na vsaki pisalni mizi. Podjetje je veliko stroškov zmanjšalo, 

kar ni zahtevalo posebnih investicij. Zamenjali so mobilne operaterje in tako dobili veliko bolj 

ugodne pakete tako za mobilno telefonijo kot internet. Prostore so zaposleni sami čistili ter tako 

privarčevali za kar nekaj plač. Zmanjšali so ure študentk, vse ure so bile skrbno načrtovane in 

premišljene. Ukrepali so tudi na računalniškem programu, kjer so sistem nadgradili in 

optimizirali. Čas, ki so ga pridobili, so lahko preusmerili drugam. Uvedba sistema ni zahtevala 

veliko investicij, saj so imeli informatika znotraj podjetja. Z vsemi ukrepi je podjetje močno 

privarčevalo in ocenili so, da so se stroški v povprečju zmanjšali za 30 %. 

Pomen znanja ter vloga prodajalca pri prodaji izdelkov  

Vsi udeleženci, tako zaposleni kot kupci, so enotnega mnenja, da je vloga prodajalca pri prodaji 

izdelkov zelo pomembna. Seveda igra pomembno vlogo cena, vendar je brez dobrega 

prodajalca tudi prodaja izdelkov težja, predvsem, če želi podjetje ohraniti obstoječe kupce, 

mora veliko delati na samem odnosu in znanju zaposlenih. Predvsem vodstvo se zaveda pomena 

teoretičnega in praktičnega znanja ter meni, da sta obe obliki znanja zelo pomembni pri delu, 

medtem ko zaposleni v trgovini zagovarjajo bolj praktično znanje. Kupci morajo imeti zaupanje 

v prodajalca, kar prodajalci dosežejo s svojim znanjem, toplino, energijo in sposobnostjo. Zelo 

pomembno je, da znajo zaposleni deliti znanje tako med samimi zaposlenimi kot tudi do kupcev 

in tega se v podjetju tudi zavedajo. Danes lahko srečamo veliko trgovin, kjer imajo 

samopostrežen način prodaje, vendar je v specifičnih trgovinah prodajalec še bolj pomemben 

kot v preteklosti, saj so kupci postali veliko zahtevnejši, bolj osveščeni in občutljivi, zato od 

prodajalca pričakujejo vedno večjo strokovnost pri svetovanju. V podjetju redno izobražujejo 

kader in tako zaposlene pošiljajo na razne prezentacije, delavnice s strani dobaviteljev, ki jih 
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učijo o lastnostih izdelkov ter delavnice, kjer se učijo, kako prodati izdelke in na kašen način 

pridobiti kupca, saj navsezadnje so oni tisti, ki imajo zadnji stik s kupcem.  

Podjetje močno dela na samem prenosu znanj in izobraževanj zaposlenega. Vedeti morajo, da 

mogoče imajo tudi take zaposlene, ki svoje celotno znanje ne želijo deliti, saj so tako močnejši 

in nezamenljivi. Kadar ima zaposlen nalogo, da uči oziroma prenaša svoje znanje na druge nove 

sodelavce, bi bilo pametno, da podjetje takemu zaposlenemu ponudi dodatno nagrado in jih 

tako motivira, saj svoje znanje noče vsak tako zlahka deliti, še posebej, če nima nobene koristi 

od tega. Glede na to, da ima podjetje svoje poslovalnice v različnih regijah po Sloveniji, bi 

lahko 1-krat letno zaposlene pošiljali za en teden tudi v drugo poslovalnico, saj vsak zaposlen 

nekaj ve, česar drugi ne ve, in tako bi se informacije bolj širile, pa še počutili bi se bolj povezani 

med seboj. Namreč določeni zaposleni se med seboj vidijo le 1-krat na leto, ko imajo 

prezentacijo artiklov na sedežu podjetja, kar lahko pomeni tudi slabo za podjetje, saj lahko 

zaposleni čutijo manjšo pripadnost podjetju. Definitivno pa predlagamo tudi razne skupne 

dejavnosti (team building), vsaj 2-krat letno, kjer bi se vsi zaposleni družili na kakšnem 

skupnem izletu (smučanje, rafting, Gardaland, potapljanje). Na takih dogodkih, kjer se 

zaposleni družijo in skupaj uživajo, se veliko bolj povežejo in lahko z gotovostjo rečemo, da 

pozitivno vpliva na delo v podjetju. 

Zaposleni oziroma prodajalci v prodajalni predstavljajo odnos med predstavitvijo izdelkov in 

kupci, ki prodajalno obiščejo. Velikokrat ob vstopu v prodajalno prodajalec prosto in kratko 

vpraša kupca: »Ali vam lahko kako pomagam?« Najpogostejši odgovori so: »Ne, hvala.« Ob 

takem odgovoru pa prodajalec zgubi priložnost za nadaljnji pogovor. Zato je zelo pomembno, 

da prodajalec ubere drugačno pot, kjer kupec ne more odgovoriti z da ali ne. Zato vse  pogosteje 

v prodajalni lahko zasledimo nagovor: »Iščete kaj določenega?« Na tak način si prodajalec 

lahko omogoči nadaljevanje pogovora. Pri tem je zelo pomembno, da prodajalec da kupcu 

vedeti, da mu je na voljo, če bo potreboval kakršno koli pomoč. Večina prodajalcev je vsiljivih, 

kar seveda kupce odganja. Potrebno je postati kupcem prijatelj, prisluhniti njihovim željam ter 

jim ponuditi le najboljše. Bistvo vsega tega pa je na koncu pridobiti zaupanje. Prodaja ni 

govorjenje, temveč spraševanje in poslušanje, ki je najpomembnejša prodajna veščina. 

Pomembno je, da kupcu postavimo čim več vprašanj, ki nam seveda poda povratno informacijo, 

kaj kupec resnično potrebuje in kako rešiti ta problem. Pristen nasmeh je potreben preden 

ogovorimo kupca, saj je smeh najbolj naravna stvar ter zanj ne potrebujemo nobenega znanja. 

Zelo pomembno je, da se ob prvem stiku kupcu predstavimo in tudi vprašamo kupca za njegovo 

ime, nato v pogovoru kupca ustrezno nagovarjamo z njegovim imenom. Najpomembnejši pa je 

prvi vtis, saj težko dobimo drugo priložnost, da lahko popravimo prvi vtis. Pomembno je, da je 

prodajalec skrbno urejen, kar pomeni vse od pričeske, nohtov na rokah, primerne obleke itd. 

Pri prodaji pa ne smemo pozabiti na poštenost in etičnost, ki sta dolgoročno pri kupcu izredno 

pomembni (Kos 2007). Imamo kupce, ki od prodajalca pričakujejo vrsto informacij, svetovanj 

ter pomoči ter kupce, ki ne zahtevajo ničesar. Prodajalec pa je tisti, ki to mora znati pravilno 

oceniti, kako se približati kupcu in kaj kupec pričakuje od njega. Da bi podjetja lahko preživela 
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na trgu, pa mora razviti močna orožja, kot so specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen 

kader ter ustrezno motivirani zaposleni. Če želimo uspešno prodajati, moramo imeti tudi 

ustrezne zaposlene, ki znajo in želijo prodajati. Četudi imamo zaposlene, ki vedo, kaj prodajajo, 

ampak niso motivirani, potem tudi uspešne prodaje žal ne moremo pričakovati. Motivacija 

zaposlenih močno vpliva na doseganje boljših rezultatov, zato je eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov v podjetju. Pomembne konkurenčne prednosti pa ne predstavljata samo kapital ter 

tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki s svojimi idejami pripomorejo k 

večji uspešnosti poslovanja. V času gospodarske krize motivacija zaposlenih predstavlja velik 

izziv, zato je zelo pomembno, da podjetje zna poiskati ustrezne ideje, rešitve, ki bodo 

pripomogle k boljšemu poslovanju. Glede na to, da imajo podjetja tudi finančne težave, je 

najbolj smotrno, če se podjetje usmeri v nematerialne načine motiviranja, kot so na primer 

fleksibilni delovni čas, več pohval in simboličnih nagrad, razvijanje skupnih ciljev in izzivov 

za vse zaposlene, spodbude za dobro opravljeno delo ter spodbujanje timskega dela. Zagotovo 

lahko rečemo, da če podjetje ustrezno motivira svoje zaposlene, bosta produktivnost in 

vztrajnost med zaposlenimi višja (Čertalič 2014).  

Svetovalno podjetje na področju prodaje je izvedlo raziskavo o prodaji v času krize. Najboljša 

podjetja so bila tista, ki so bila zelo dobra pri ustvarjanju borbenega duha. Zaposleni so bili 

odprti za spremembe ter so se dodatno angažirali, kjer so uvedli ekipno prodajo, kar pomeni, 

da več ljudi dela z isto stranko. Razvili so lasten koncept t. i. prilagojene prodaje, pri katerem 

ima zaposlen sposobnost prilagoditi svojo prodajo. Kupci od prodajalcev vedno bolj pričakujejo 

vedno večjo dodano vrednost, kar pomeni, da morajo zaposleni znati sodelovati s svojimi kupci. 

Pri prodaji je najpomembneje, da zaposlen s svojo rešitvijo prebije začetno nezaupanje pri 

kupcih (E. R. 2011). 

Ugotovili smo, kako pomembno je znanje zaposlenih v današnjem času, saj ravno znanje ločuje 

tudi uspešna in manj uspešna podjetja. Konkurenca je vse večja in vemo, da se z dneva v dan 

tudi izboljšuje. Znanje in kvaliteta prodajalcev pa sta ključna elementa konkurenčne prednosti. 

Znanje pri osebni prodaji vse bolj narašča, saj so prodajni trgi vse bolj zasičeni ter ponudbe 

konkurentov se vse manj razlikujejo. Pomembno je, da prodajalec pozna pravilne tehnike 

uspešnega prodajnega procesa, ki pomagajo, da dosežejo prodajni uspeh. Poleg strokovnega 

znanja in psihične priprave na prodajo mora prodajalec biti na tekočem o izdelkih, glede 

novosti, razpolage, garancije, kakovosti, cene, reklamacijskih postopkov (Potočnik 2002, 379). 

Pridobivanje znanja se nanaša na pridobivanje novega in ohranjanja že obstoječega znanja. 

Znanje pa se nahaja tako v zaposlenih kot tudi v samih organizacijskih enotah. Pri tem je 

pomembno, da podjetje zna pravočasno odkriti znanje in ga tudi zajeti. Odkrivanje znanja je 

proces, ki ga lahko odkrivamo na podlagi pridobljenih informacij ali pa ga izpeljemo iz 

prejšnjega znanja, lahko pa gre tudi za nadgradnjo že obstoječega znanja v podjetju. V podjetju 

pa je zelo pomemben tudi proces prenosa znanja zaposlenim v istem podjetju.  Pri samem 

prenosu znanja pa je pomembna kakovost ter predvsem to, da prejemnik znanje pravilno razume 

(Dermol 2011, 12–20). 
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V našem preučevanem podjetju je osebna prodaja zelo pomembna, saj se šolski in papirniški 

izdelki, vsaj na videz, vse manj razlikujejo. Namreč tudi pri prodaji torb, zvezkov, peresnic itd. 

obstaja veliko razlik, na katere vpliva tudi končna cena, zato je pomembno, da kupec pozna 

razliko med njimi, na katero jo opomni prodajalec. Namreč nahrbtniki so izdelani iz različnih 

materialov, imamo lahko isto licenco, na primer Frozen in zelo različne končne cene. Ravno 

tako obstaja veliko razlik med samimi zvezki, čeprav so na videz zelo podobni. Namreč noben 

kupec se ne vpraša, zakaj je taka cena, saj je ta odvisna od debeline platnice, debeline listov, 

koliko listni zvezek je itd. Pri polnjenih peresnicah prav tako obstaja velika razlika v ceni, če je 

polnjena s flomastri Giotto, Staedtler ali pa z navadnimi flomastri brez blagovne znamke. Podali 

smo le nekaj primerov, zakaj je prodajalec tako zelo pomemben, saj je prav on tisti, ki na vse 

te razlike spomni oziroma pouči kupca in mu pove, zakaj lahko prihaja do velikih razlik v ceni. 

Upoštevanje vseh tehnik vizualnega merchandisinga, seveda skupaj s prijetno atmosfero v 

prodajalni in ustreznim prodajnim osebjem, lahko pripelje do večjega števila nakupov. Res je, 

da je potrošnik tisti, ki se na koncu odloči za nakup ali ne, vendar je verjetnost, da bo potrošnik 

opravil nakup v prodajalni, kjer se prijetno počuti, veliko večja. Pomembno je, da kupec dobi 

vse, kar potrebuje, na enem mestu in da mu je obisk trgovine v užitek. 
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Podjetje je skozi leta uspešnega delovanja in razvoja zaposlilo delavce različnih profilov, ki so 

vzporedno razvijali in nadgrajevali svoje znanje, kar je samo po sebi znanje trdoživosti in 

sposobnosti prilagajanja. Temelji  na  trdnih  temeljih  učečega  se  podjetja, ki  kažejo in 

udejanjajo različne stopnje delovanja. Zaradi velike odprtosti in zahtevnosti  storitvene  panoge 

obstaja visoka stopnja zavedanja o pomenu dobrega vodstvenega kadra v maloprodajni  

dejavnosti.  

Z analizo intervjujev smo dobili tudi odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili 

v uvodnem delu. Ugotovili smo, da so vsi zaposleni čutili vplive finančne gospodarske krize v 

podjetju, seveda eni na pozitiven, medtem ko drugi na negativen način. Kriza jim je sprva 

pomenila grožnjo, vendar so kasneje ugotovili, da pomeni kriza tudi priložnost, samo izkoristiti 

jo je bilo potrebno na pravilen način. Prodaja izdelkov je začela močno padati in zaposleni so 

se morali boriti za vsakega kupca, tega pa ne trdijo za močne blagovne znamke, ki so se 

prodajale same po sebi. Močne blagovne znamke imajo namreč pri kupcu visoko dodano 

vrednost, v katero zaupajo in ji sledijo. Zaradi nižje prodaje uvoženih izdelkov, kjer dosegajo 

višjo maržo in večjo razliko v ceni, so se v preučevanem podjetju zavedali, da morajo hitro 

ukrepati, če želijo preživeti krizo. Začeli so proizvajati tudi lastno blagovno znamko 

nahrbtnikov, ki na trgu doživlja še zmeraj velik uspeh. Seveda so najprej začeli razmišljati o 

zniževanju stroškov na področju marketinga, vendar so kar hitro prišli do ugotovitve, da bo 

potrebno zmanjševati stroške na drugih segmentih, saj so marketinške aktivnosti morali še 

povečati in hitro se je izkazalo, da je bila to pravilna odločitev. Začeli so udarna oglaševanja na 

televiziji, radiu, jumbo plakatih, razne akcije, poslane po pošti, in tedenske novosti oziroma 

ugodnosti, poslane preko elektronske pošte. Z analizami so ugotovili, da je v času oglaševanja 

bila večja obiskanost trgovin, kar je seveda posledično vplivalo na večjo prodajo. Kupcem so 

ponujali vzorce, kjer so lahko preizkusili kakovost izdelkov. Začeli so razmišljati tudi o raznih 

storitvah in tako so začeli nuditi kupcem fotokopiranje, vezave in plastificiranje, s katerimi so 

dosegli močno dodano vrednost. Da ima marketing močan pomen za prepoznavnost blagovne 

znamke, podjetja ali razne ugodnosti, se strinjajo tako zaposleni kot tudi vodilni v preučevanem 

podjetju.  

Podjetja morajo preživeti krizo, da pa jim to uspe, morajo svoje izdelke in storitve narediti 

dostopne potrošnikom. Za tržnike je zato pomembno, da se usmerijo v aktivnosti, ki imajo 

najboljše kratkoročne učinke na prodajo. Zelo dobrodošle so cenovne akcije, pospeševalno 

prodajne akcije, popusti na blago in možnost vračila denarja na mestu nakupa. Vse tovrstne 

aktivnosti pa morajo biti čimbolj inovativne in ustvarjalne (Quelch in Jocz 2009). Tudi sami 

smo v raziskavi ugotovili, da se podjetja v času krize v veliki meri odločajo za aktivnosti, ki 

imajo hipni učinek. Uporabljajo različne pospeševalno prodajne akcije, naklonjena so 

neposrednemu trženju in se osredotočajo na aktivnosti na prodajnem mestu. Vendar v svojem 

početju zapostavljajo inovativnost in ustvarjalnost. Preučevano podjetje poskuša obdržati 
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najcenejše cene, kadar gre za isti produkt oziroma blagovno znamko, vendar to nikoli ne 

uporablja kot glavni cilj. Namesto tega so se vedno poskušali osredotočiti na želje potrošnikov 

in jim ponuditi iskane izdelke, ki jih drugje niso mogli dobiti. Kot najpomembnejšo ugotovitev 

lahko izpostavimo to, da se podjetje v krizi mora močno prilagoditi potrošniku. Potrošnik mora 

čutiti zavezanost podjetja, ki mu lahko podjetje sporoča preko različnih oglasnih sporočil. 

Potrošniki so v času krize močno nezaupljivi, prestrašeni in nesamozavestni, zato mora podjetje 

pokazati razum ter da bojo s skupnimi močmi premagali krizo, seveda na čim bolj neboleč 

način. Oglaševanje v krizi je nujno pomembno, saj so ravno takrat potrošniki najbolj ranljivi in 

tako hitreje vzpostavijo čustveno navezanost in vez s podjetjem, kar omogoča dolgoročno 

poslovanje ter zvestobo potrošnikov tudi v finančno bolj ugodnih pogojih. Za podjetje v krizi 

je ključno, da se v želji po izboru čim uspešnejših strategij osredotoči na potrošnika, razume 

novo nastale vzorce potrošnje in primerno uglasi svojo strategijo poslovanja.  

Za podjetje je zelo pomembno, da v prvi vrsti skrbi in pazi na upravljanje svoje blagovne 

znamke. Paziti mora, da ne poškoduje njenega ugleda ter je ne razvrednoti z agresivnim 

oglaševanjem popustov. Tudi v času krize je zelo pomembno vzdrževanje podobe blagovne 

znamke. Slednja je znamenje zaupanja, zato poudarjanje in ohranjanje močne blagovne znamke 

predstavlja enega izmed najboljših in najučinkovitejših načinov, da podjetje v času krize 

zmanjša tveganje (Quelch in Jocz 2009). Kljub večjemu poudarku in usmeritvi raziskovanih 

slovenskih podjetij k aktivnostim, ki prinašajo kratkoročne rezultate, pa smo ugotovili, da se 

večinoma vseeno zavedajo pomembnosti dolgoročnega načrtovanja. Zavedajo se pomena 

blagovne znamke in jo želijo v očeh potrošnika prikazati kot ugledno in zaupanja vredno. Svoje 

aktivnosti oblikujejo tako, da prek njih komunicirajo in ohranjajo njeno osnovno sporočilo. V 

krizi lahko vidimo priložnost za trženje, saj lahko to v podjetju dobi tisti prostor, ki mu kot 

poslovnemu procesu, ki ustvarja dodano vrednost, tudi pripada. V času krize je pomembno, da 

se podjetje v marketinškem načrtu ponovno osredotoči na osnovnejše kategorije podjetja, ki so 

mu že v začetku poslovanja prinašale dobiček in uspeh.  

Znano nam je že, da ima gospodarstvo padce ter vzpone, torej slej ko prej bo gospodarstvo 

prišlo na zeleno vejo, kar pomeni, da bo kupec takrat, ko bo ponovno imel kupno moč, težko 

povrnil zaupanje v podjetje ter ne bo posegel po njihovem produktu. Podjetje mora tudi v času 

krize svojim potencialnim ter obstoječim kupcem redno nagovarjati in opominjati na to, da 

kljub krizi podjetje ostaja zvesto svojim temeljnim načelom, kar seveda vpliva na obstanek in 

napredek poslovanja podjetja. Podjetja, ki so uspela ustvariti močno znamko, so 

najučinkovitejša ravno zaradi tega, ker kupcem pomeni celotno nakupno in po-nakupno 

izkušnjo ter se njihov življenjski stil identificira ravno z njihovo znamko. Ko v času krize 

podjetja močno oziroma več oglašujejo, dajejo svojim potencialnim in obstoječim potrošnikom 

vtis, da podjetje ni v težavah, kar pomeni, da mu potrošniki lahko hitreje zaupajo, saj so v tem 

obdobju veliko bolj ranljivi in občutljivejši. Vemo pa, da podjetje lahko močno znamko ustvari 

le s pridobitvijo zvestih potrošnikov, ki pa jih ne moremo pridobiti oziroma obdržati, če je v 

času krize podjetje pasivno oziroma ne oglašuje. V času krize lahko opazimo, da se podjetja 
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veliko več poslužujejo raznih akcij in popustov. Zelo pomembno za vsako podjetje pa je, da 

redno spremlja gibanje cen na trgu. Pazljivi morajo biti pri postavljanju cen izdelku, saj zaradi 

poplav popustov kupec ne zna več realno ovrednotiti cene produkta oziroma izdelka. 

Avtorja Quelch in Jocz (2009) izpostavljata dva zelo zanimiva pristopa, ki ju lahko uporabimo, 

ko z zniževanjem cen izdelka želimo prodati čim več. Prvi način je spreminjanje oblike in 

velikosti embalaže, kar posledično vpliva tudi na nižjo ceno (ibid.). Pri tem pristopu moramo 

biti zelo pazljivi, saj lahko podjetje hitro izgubi zaupanje kupcev, saj izdelku spreminjamo le 

izgled embalaže, kar lahko kupce zavede ter hitro izgubijo zaupanje. Znan primer je Cedevita, 

ki je spremenila svojo embalažo, ki je videti veliko bolj praktična, vendar vsebina je ostala 

popolnoma enaka. Drugi način pa je, da izdelamo cenejšo verzijo enakega izdelka oziroma 

produkta. Primer tega je Einheuser-Busch, ki sta predstavila cenejšo različico piva Budeweiser. 

Skozi pripravo naloge so se izoblikovali mnogi predlogi, s katerimi podjetje svoj položaj lahko 

dodatno utrdi, tudi izboljša. Nekateri predlogi so le organizacijske narave, posamezni pa 

zahtevajo tudi večji finančni vložek. Na temelju izvedenih intervjujev med dvema skupinama 

zaposlenih in naključnih kupcev in analize vsebine, ki smo ga pridobili s študijem domače in 

tuje literature, smo prišli do ugotovitev, na osnovi katerih podajamo naslednja priporočila: 

- Z zaposlenimi v podjetju vsaj enkrat na leto opraviti razgovor, govoriti o prednostih in 

slabostih podjetja ter na tak način pomagati izboljšati prodajo. Skozi razgovore lahko 

podjetje hitro ugotovi potrebe in želje kupcev, ki so v neprestanem stiku z zaposlenimi ter 

na tak način lahko hitro ukrepa pri zagotovitvi teh potreb. Zaposlenim predstavi dejavnosti 

v marketinškem komuniciranju, da bodo bolje poznali vse akcije in jih tudi razumeli, 

obenem pa poskrbi za večjo motivacijo zaposlenih. 

- Glede na to, da gre za majhno podjetje, bi lahko uvedli tedenske sestanke, kjer bi zaposleni 

redno pridobivali informacije ter plan dela. Pogosti sestanki omogočajo zaposlenim lažje 

razumevanje delovanja ter načrte podjetja. Nujno potrebno je, da so zaposleni pravočasno 

seznanjeni z vsemi načrti in dogajanji, ki se dogajajo v podjetju, da se izognejo nepotrebnim 

zamudam.  

- Vključevanje zaposlenih v oblikovanje jasnih ciljev in strategije podjetja. 

- Prenašati svoja znanja na nove sodelavce v trgovinah ter uvesti delavnice, ki pomagajo 

zaposlenim izboljšati prodajo. 

- Vsako leto izbrati naj prodajalca ter jih na tak način dodatno motivirati in nagraditi za svoje 

delo. Poznamo različne oblike nagrajevanja, bodisi denarno oziroma materialno, s katerimi 

podjetje lahko motivira zaposlene za uresničevanje njihovih ciljev ter zaposleni lahko 

občutijo večjo pripadnost podjetju. 

- Pomembno je, da se podjetje zaveda, kako so zaposleni, saj lahko predstavljajo močno 

konkurenčno prednost. Zaposliti jih morajo na tista delovna mesta, kjer so najboljši ter jim 

znati pravočasno zamenjati delovna mesta, če je to potrebno. 

- V vsaki maloprodaji določiti vodjo trgovine, ki bi skrbela za popolno organizacijo dela. Na 

tak način prihaja do jasnih navodil in je manj zmede v poslovanju in organizaciji. 
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- Dodatne storitve, poleg fotokopiranja, plastificiranja in vezave ponuditi še npr. vezavo 

diplomskih in magistrskih nalog, graviranje na promocijske artikle, tiskanje na tekstil. 

- Ponuditi garancije pri nakupu dražjih izdelkov, tudi nahrbtnikov in šolskih torb, saj 

garancija močno vpliva na nakup pri kupcu. 

- Vstop na tuje trge, saj je slovenski trg majhen in prenasičen. Nove poslovne priložnosti v 

izvozu, ravno zaradi razvoja lastne znamke. 

- Razvoj lastne znamke dodatno nadgraditi in povečati vrednost nahrbtnika. Nahrbtniki 2 v 1 

so na trgu novost, saj lahko iz enega nahrbtnika dobimo 2, vendar so takšni nahrbtniki 

mišljeni predvsem za otroke nižjih razredov. Potrebno je izdelati tudi nahrbtnik za višje 

razrede, vendar mora biti prav tako inovativen, saj je na trgu poplava enojnih nahrbtnikov 

z močnimi blagovnimi znamkami, ki so že močno uveljavljeni in priljubljeni. 

- Udeležba tudi na drugih sejmih pri predstavitvi lastne znamke in tako povečati 

prepoznavnost tudi na tujih trgih. 

- Oglaševanje tudi drugih produktov iz uvoza in ne le lastne znamke.  

- Delati na promociji podjetja, saj ime podjetja ni tako znano med potrošniki. Podjetje ne 

izkorišča novih možnosti komuniciranja s kupci oziroma potencialnimi kupci (socialne 

mreže, blogi, forumi). Ker v podjetju nimajo ljudi, ki bi imeli potrebna znanja s tega 

področja, je potrebno poiskati zunanjega izvajalca ali pa zaposliti novega sodelavca s 

potrebnim znanjem.  

- Večina maloprodaj se nahaja v nakupovalnih centrih, zato bi lahko podjetje več sodelovalo 

v njihovih časopisih oziroma revijah, pri nagradah, dogodkih. Tudi v centrih se podjetje 

nikjer ne oglašuje. 

- Več truda vložiti v spletno nakupovanje in se povezati z močnimi stranmi, kot so ceneje.si 

in mimovrste.com, saj bi podjetje moralo delati na večji prepoznavnosti in kupce informirati 

o njihovi široki ponudbi. 

- Spletna stran postaja vse bolj pomemben kanal za komuniciranje s strankami. Zagotavlja 

informacije o celotni skupini, ki vključuje organizacijsko strukturo, upravljanje, finančne 

informacije in kontaktne podatke. Po drugi strani pa lahko služijo kot kanal za promocijo, 

informiranje in navdih kupcem. Kupci si lahko ogledajo trenutne ponudbe, primerjajo cene, 

izdelke. Kljub finančni krizi pa vemo, da spletno nakupovanje raste, zato bi podjetje moralo 

nameniti velik del spletnemu nakupovanju, ki pa je trenutno na tem segmentu zaspalo. 

Vsekakor izboljšati ter se poglobiti v razvoj B2B in B2C trgovine. 

- Vzpostaviti bazo podatkov potrošnikov in vzpostaviti komunikacijo z njimi preko spletne 

pošte, socialnih mrež, blogov, forumov, kratkih sporočil.  

- Izboljšati računalniški program ter vsako poslovalnico ločiti, saj pri izpadu interneta 

ostanejo brez internetne povezave vse poslovalnice.  

- Omogočiti nakupovanje tako na spletu kot v trgovini s plačilnimi in kreditnimi karticami. 

- V svojo ponudbo vključiti še prodajo knjig in delovnih zvezkov in tako kupcem omogočiti 

celoten nakup šolskih potrebščin. 
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Pri pregledu pridobljenih ugotovitev raziskave, opravljene v podjetju, se zavedamo, da imajo 

zaposleni enostranski pogled na obravnavano težavnost. V raziskavo sta bili vključeni dve 

skupini udeležencev. To so zaposleni v podjetju ter priložnostni kupci. Obstaja možnost, da je 

na rezultate naloge vplivala subjektivnost, ki je lahko vplivala na odgovore, saj je avtorica 

naloge v podjetju zaposlena in v vsakodnevnem stiku z zaposlenimi, ki so bili tudi udeleženci 

intervjuja. Drugi del raziskave je potekal s skupino priložnostnih kupcev, in sicer pri zelo 

majhnem številu udeležencev. Zato nam izvedena kvalitativna raziskava ne daje rezultatov, ki 

bi jih lahko posplošili. Raziskava je bila le eksplorativna študija primera, zato predlagamo tudi 

nadaljnjo raziskavo na tem področju, predvsem v drugih poklicnih skupinah, ki so zaposleni v 

podjetju ter drugih konkurenčnih podjetjih, ki imajo večjo število zaposlenih ter prepoznavnost 

na trgu. Zavedamo se, da bi pri podobni raziskavi druge poklicne skupine oziroma podjetja 

lahko pride do drugačnih ugotovitev. Z raziskavo smo dobili vpogled in razumevanje na 

obravnavano težavo. To smo dobili s pomočjo kvalitativne metodologije. Menimo, da smo z 

zastavljeno raziskavo dosegli namen in cilje ter odgovorili na raziskovana vprašanja, ki smo jih 

opredelili v uvodnem delu raziskave. 

6.1 Prispevek naloge k stroki 

Magistrska naloga razkriva različne tipe marketinških strategij, ki bi jih podjetja morala 

uporabljati, če želijo uspešno preživeti krizo. S tem delom naloge je narejen prispevek k teoriji, 

ki izpostavi nastanek finančno-gospodarske krize, kako se blagovne znamke odražajo v času 

njenega delovanja ter zakaj je smiselno uporabljati različne tipe marketinških strategij, saj 

pokaže, kako lahko podjetje na najbolj optimalen način doseže zastavljene marketinške cilje.  

Drugi prispevek k stroki je predstavitev podjetja X, primer zdravega podjetja, ki se uspešno 

spoprijema s posledicami gospodarske krize. Danes je zelo pomembno spremljati konkurenco 

in kupce. Kupci so ključnega pomena, saj je danes moč uspeha posameznega podjetja lahko v 

odločitvah in pričakovanjih kupca. Predstavljeni rezultati, dobljeni znotraj pričujočega dela, 

podajajo pomembne informacije, ki so lahko v pomoč vsem, ki se ukvarjajo s področjem 

trgovine. Rezultati podajajo informacije, kako lahko različne marketinške strategije vodijo k 

boljši prodaji izdelkov, kar posledično vpliva na višji dobiček.  

Na podlagi rezultatov in spoznanj iz teoretičnega dela, lahko sklepamo, da lahko podjetja s 

pravilno uporabo marketinških strategij uspešno premagajo učinke krize. Iz naloge je lepo 

razvidno, kako pomembno je, da podjetja v času krize še večji pomen pripišejo marketingu in 

nenehno investirajo tako v izdelke kot v zaposlene, širjenje trgovin itd. 

Na podlagi številnih znanstvenih prispevkov in posledično napisanega teoretičnega dela, lahko 

poudarimo pozitiven pomen krize, kjer tudi rezultati empirične raziskave kažejo na to. 

Na osnovi rezultatov raziskave podjetjem predlagamo, da namenijo posebno skrb marketinškim 

strategijam. Pridobivanje informacij oziroma znanj naj bo nepretrgan proces, saj bo dolgoročna 
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uspešnost podjetja lahko zagotovljena le z novimi znanji in sposobnostmi, ki se jih zaposleni 

lahko naučijo.  Naložbe v zaposlene ne smemo opredeliti kot strošek, temveč kot koristno 

naložbo, predvsem pa morajo zaposleni tudi sodelovati v izobraževanjih, saj so ključne osebe 

v podjetju in brez poznavanja podjetja kot celote, podjetniških procesov in veščin, ne bodo v 

zadostni meri usposobljena za rast. 

Magistrska naloga prinaša nova in uporabna spoznanja ter predstavlja osnovo za nadaljnja 

raziskovanja. Prispevati smo želeli k boljšemu razumevanju samega pojma finančno-

gospodarske krize kot tudi pojma marketinške strategije in njegovega vpliva na uspešnost 

poslovanja. Proučevanje marketinških strategij so zelo smiselne, saj le z uporabo pravih 

strategij lahko podjetja uspešno in učinkovito premagajo krizo oziroma povečajo dobiček. 
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7 SKLEP 

Trg je poln podjetij, ki se borijo za preživetje in se spopadajo z nastalo situacijo, ki je posledica 

krize. Boriti se z neugodnimi razmerami, s konkurenco in čedalje bolj zahtevnimi kupci je danes 

pravi izziv za uspešen marketing. Vprašanje, ki si ga veliko podjetij postavlja, pa je, kako se 

spopadati z vsemi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost prodaje. Namreč padec prodaje v 

preučevanem podjetju, je bil povod za nastanek magistrskega dela.  

Kljub temu, da krize v poslovanje prinašajo negotovost in določene nujne ukrepe, pa vseeno 

predstavljajo čas za prevetritev strategij. Podjetja morajo krizo izkoristiti kot priložnost, v kateri 

z dobro premišljenimi in spremenjenimi metodami nastopijo na trgu ter še izboljšajo svoj 

konkurenčni položaj v primerjavi z drugimi. Razmere na današnjem trgu so za podjetja vse prej 

kot prijazne, saj tam naletijo na množico istovrstnih izdelkov in vse zahtevnejše kupce z 

raznolikimi potrebami in željami glede izdelkov. Svetovna ekonomska kriza pritiska na 

potrošnike, da se pričenjajo obnašati bolj racionalno. Pri svojih nakupih so sedaj pazljivejši in 

večkrat preverijo vse možne alternative, preden pridejo do končne odločitve. Visoka zaznana 

vrednost za plačani denar je tisto, kar v teh težkih časih iščejo kupci. Krizne razmere so dosegle 

stopnjo, ko nam je povsem jasno, da se je za vsakega kupca potrebno bistveno bolj potruditi. 

Bistvene ugotovitve so, da so marketinške strategije orodja oziroma procesi, ki usmerjajo 

organizacijo, da se osredotoči na priložnosti in dobi čim večji izplen ter zadovolji kupce. 

Temeljne strategije pa so tisti osnovni načrt, ki nam kaže pot k doseganju organizacijskih ciljev. 

Od tega, kako bo organizacija zasledovala svojo temeljno strategijo, je odvisno ali bo dosegala 

cilje in uspešnost poslovanja. S temeljno marketinško strategijo morajo biti seznanjeni 

zaposleni na vseh ravneh. Na tak način se krepi skupna zavest in vsi delujejo proti istim ciljem, 

kar je recept za uspeh. 

Težke razmere na trgu in boj za kupce zahtevajo od podjetij, da vlagajo še več dela in sredstev 

v marketinško komuniciranje. V kriznih časih podjetja večinoma najprej pomislijo na krčenje 

aktivnosti marketinškega komuniciranja. Zmanjšanje sredstev za marketinško komuniciranje 

(še posebej oglaševanje) ima za podjetje res kratkoročno pozitiven efekt v bilanci, vendar na 

daljši rok ima pa to negativne, če ne pogubne posledice. Menimo pa, da klasična oblika 

oglaševanja ne daje več zaželene rasti prodaje oziroma ni več tako uspešna, vse bolj prihajajo 

v veljavo novi mediji. Računalniki, mobilni telefoni so postali s svojimi aplikacijami, kot so 

internetni forumi, socialna omrežja in blogi vse bolj uveljavljen medij, z vse večjo težo. Zato 

bodo morala podjetja hitro slediti razvoju marketinškega komuniciranja s pomočjo teh orodij. 

V nalogi smo velikokrat poudarili pomen marketinške strategije in tržnikov, ki morajo v tem 

času ravnati v skladu s povpraševanjem, kjer je ključnega pomena spoznavati kupca, njegove 

želje in potrebe. Tako se pridobi zvestobo širšega kroga potrošnikov ter posledično uspešnost 

in dobiček podjetja. Za tržnike je zato pomembno, da se usmerijo v aktivnosti, ki imajo 

najboljše kratkoročne učinke na prodajo. Dobrodošle so cenovne akcije, pospeševalno prodajne 
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akcije, popusti na blago in možnost vračila denarja na mestu nakupa. Vse tovrstne aktivnosti pa 

morajo biti čimbolj inovativne in ustvarjalne (Quelch in Jocz 2009).  

Skozi raziskavo smo ugotovili, da v podjetju tako zaposleni kot tudi kupci dajejo velik pomen 

prvemu vtisu, ki ga mora kupec zaznati ob vstopu v prodajalno. Lastnosti prodajalca, ki so 

pomembni za prodajo izdelkov, pa lahko z gotovostjo rečemo, da so naravnanost, pozornost, 

razumljiv potek pogovora in predvsem zagotavljanje koristi stranke. Zagotovo bo tudi v 

prihodnosti potrebno nameniti več pozornosti ravno prodajalcem, ki so pri prodaji lahko rečemo 

ključnega pomena, saj imajo končni in zadnji stik s kupcem. Prodajalci se morajo zavedati, da 

so pri prodaji zelo pomembni in so v večjem delu odgovorni tudi za uspeh podjetja. Seveda na 

prodajo ne vpliva samo prodajalec, saj poznamo veliko dejavnikov, ki so pomembni za prodajo 

izdelka, vendar veliko kupcev se ravno zaradi prodajalca odloči za nakup v določeni prodajalni 

oziroma, če ima negativno izkušnjo, se v to prodajalno ne vrne nikoli več. Vemo pa, da je veliko 

težje obdržati kupca kot pridobiti novega. Zaposlene oziroma prodajalce pa mora podjetje 

nenehno izobraževati, usposabljati ter nadgrajevati, saj tega ni nikoli dovolj. Dobra prodaja je 

vsekakor odvisna od dobro izdelanega in na koncu tudi izvedenega prodajnega procesa, za kar 

je odgovorno prodajno osebje, ki tudi uresničuje obljube, ki jih daje blagovna znamka. Da bi to 

lahko dosegli, pa je nujno potrebno sodelovanje prodajalcev ter vodstva, kateri glavni cilj je 

zadovoljevanje porabnikov. Glavni cilj podjetja pa je zvestoba porabnikov, ki jo podjetja lahko 

dosežejo tako, da izvajajo aktivnosti na takšen način, da porabniki ostanejo podjetju zvesti. V 

podjetju ne smemo pozabiti na pomembne vezi med kupci in podjetjem, to so zaposleni. Prišli 

smo do ugotovitev, da lahko s pravim pristopom (z upoštevanjem potreb in želja kupcev) 

prodajni svetovalec močno vpliva na kupčev nakup. Potrebno je določeno znanje o izdelkih in 

blagovnih znamkah, vedno bolj pa tudi poznavanje prodajnih spretnosti. Vsega tega se prodajni 

svetovalci naučijo z raznimi izobraževanji v tujini in na samem delovnem mestu, vključujoč 

znanja o šivalnici, osebni prodaji, blagovnih znamkah, materialih, modnih trendih. Da bi bili 

zaposleni še bolj motivirani, je pomembno, da se upošteva njihove predloge glede pospeševanja 

prodaje, kar vključuje izpostavitev izdelkov (merchandising), pristope k osebni prodaji, izgled 

zaposlenih itd. Sedanji kupci postajajo vse zahtevnejši, zato je pomembno, da podjetje posluša 

in opazuje, kaj govorijo o njem kupci in potencialni kupci ter tudi ostala javnost.  

Raziskava kot študija primera je bila narejena v samo eni organizaciji. V smeri nadaljnjih  

raziskav bi bilo smiselno narediti kvantitativno analizo povečanja dobička, analizo povečanja 

zadovoljstva zaposlenih, ugotoviti zmanjšanje vpliva na okolje. Ta raziskava je lahko koristna 

za vsako podjetje v enaki ali podobni situaciji, da bi videli, kako pomembno je, da imajo 

prilagodljivo marketinško strategijo in biti sposoben, da se prilagodijo na spreminjajoče se 

okolje, da bi bodisi preživeli ali izboljšali svoj položaj na trgu. Nakupno vedenje potrošnikov 

je treba preučiti globlje. Možno je storiti lokalne primerjave ter ugotoviti, če obstaja razlika 

med ljudmi, ki imajo dejansko manj denarja, in ljudmi, ki jih je samo strah imeti manj denarja 

v prihodnosti. Raziskava lahko prispeva kot osnovo za nadaljnje raziskave na področju 

papirništva ter lahko pomaga tudi drugim podjetjem, da pridobijo več znanja o tem, kako ravnati 



  

73 

v časih finančne krize. Dokazano je, da je zelo pomembno, kako pravilno uporabljati trženjske 

strategije. Prilagodljivosti in sposobnost prilagajanja na spreminjajoče se okolje je zelo 

pomembno. 

Svet, v katerem se nahajamo, se nenehno spreminja, potrebno se je kar hitro prilagajati, saj čas 

mineva vedno hitreje. Da lahko tako podjetja kot tudi posamezniki preživijo v okolju, se je 

potrebno nenehno prilagajati in spreminjati, saj je postalo okolje tako poslovno kot življenjsko 

vedno bolj zahtevno. Spremembe, ki se neprestano pojavljajo v poslovnem svetu, morajo 

podjetja hitro opaziti ter jih znati hitro osvojiti ter uporabiti v svojih poslovnih strategijah, kar 

je ključnega pomena za preživetje na trgu. 

Pisanje magistrske naloge nas je privedlo do spoznanja, da kriza ni nujno vedno slaba, samo 

izkoristiti jo je treba. Pogosto lahko opazimo, da se podjetju ravno v času krize rodijo nove 

oziroma še boljše priložnosti, kar potrjuje tudi naš primer, saj se je podjetje ravno v času krize 

začelo močno razvijati in širiti. Znašli smo se v situaciji, ki je ne znajo vsi izkoristiti sebi v prid, 

vendar prepričani smo, da če v neko stvar verjameš, lahko hitro postane realnost. Verjamemo, 

da je v taki situaciji še toliko težje uspeti, vendar možnosti so, samo upati in izkoristiti jih je 

treba. 
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PRILOGA  

Priloga 1 Tabela kodiranja intervjuvancev skupine A in B 
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 Pospeševanje prodaje (x) Vpliv zaposlenega (y) 

A1 

A2 

A3 

 

 
 

A4 

 

B2 

 

B1 

B6 

 

B5 

 

A2x1: »V katalogu … nagrade.« 

A3x1: »V trgovini … akcije.« 

A3x2: »Kupcem … znesku nakupa.« 

A3x3: »Čisto … nakupa.« 

A4x1: »Vsakemu … ugodnosti.« 

A4x2: »Razne … pestra.« 

B2x1: »Ko sem … dobil.« 

B2x2: »Se pa … prepričala.« 

B1x1: »Res je … cenejši.« 

B6x1: »Preden … različnih trgovinah.« 

 

B5x1: »Ne le … strani.« 

A1y1: »Delati … s kupcem.« 

A2y1: »Vodja … zaposlenih itd.« 

A3y1: »Na prodajo … 

merchandising.« 

A3y2: »Namreč … prodajni.« 

 

 

A4y1: »Izložbe … prodaja.« 

 

B2y1: »Seveda … pristopom.« 

 

B1y1: »Večinoma … prodajalec.« 

B6y1: »V vsaki … prodajalk.« 

B6y2: »Vem … nadležno.« 

       kode 

osebe 

Kriza (x) Prodaja (y) 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

B1 

 

 

B6 

B4 

B2, B3 

A1x1: »Pravi … torej leta 2008.« 

A1x2: Spremembe … hitro padati.« 

A2x1: »Spremembe … mislite krizo?« 

A2x2: »Kje pa … jo morali.« 

A3x1: »Spremembe … občutne.« 

A3x2: »Imeli smo … nismo dosegali.« 

A4x1: »Upam … obdobje.« 

A4x2: »Delati … veliko truditi.« 

B1x1: »Najprej … name.« 

B1x2: »Vsi … občutila.« 

B1x3: »Očitno … o krizi.« 

B6x1: »Kako je … še danes.« 

B4x1: »Da … občutila.« 

B2,B3x1: »Da so … lahko 

privarčujeta.« 

A1y1: »Čeprav … času krize.« 

                                    

A2y1: »Res je … ponudbo.« 

A2 y2: »Naša … prodajo.« 

A3y1: »Kupcev … lastnih 

uvozov.« 

A3y2: »V enem … vodstva.« 

A4y1: »Ni bilo … prodajale.« 

A4y2: »Kupci … časi.« 

B1y1: »V vsako … akciji?« 

 

 

B6y1: »Na vsakem … zraven.« 

B4y1: »Vsak dan … vpliva.« 



 Priloga 1  

 
 

 

B3 

B4 

 

B3x1: »Pravi … splača.« 

B4x1: »Ko je … nakup.« 

B4x2: »Pomembno … zadovoljno.« 

B5y1: »Prodajalec … 

potrebujem.« 

B5y2: »Vem … nihče.« 

 

B4y1: »Prodajalec … lagodje.« 

B4y2: »Ne maram … najedanja.« 

B4y3: »Če … proda.« 

B4y4: »Vendar … imeti.« 

B4y5: »Vedno … naučiti.« 

 

 Marketinški dejavniki (x) Znanje (y) 

A1 

 

 

 

A2 

 
A3 
 

 

A4 

 

 

 

 

B2 

 
B5 

 
B6 

 

B4 
 

A1x1: »Vedeli … marketing.« 

 

 

A2x1: »Začeli … poštami.« 

A2x2: »Analize … prodajo.« 

A3x1: »Določen del … oglaševanja.« 

A3x2: »Kupci … reklami, letaku.« 

A4x1: »Brez … bi zmogli.« 

A4x2: »Oglaševanje … prodajalno.« 

 

 

B2x1: »Po mojem … odnosi.« 

B2x2: »Izdelek … vstopam več.« 

B5x1: »Cena je … pretehta.« 

B5x2: »Zame … najceneje.« 

B6x1: »Oglaševanje … nakup.« 

B6x2: »Velikokrat … prodajalno.« 

B4x1: »Zelo … odnosi.« 

A1y1: »Pod pojmom … 

pridobivamo.« 

A1y2: »Teoretično … znanja.« 

A1y3: »Praksa … delu.« 

A2y1: »Znanje … zaposlenimi.« 

 

 

A3y1: »To so … življenju.« 

A3y2: »Več znanja … vlagati.« 

A3y3: »Žal … sposobnosti 

prodaje.« 

A4y1: »Enostavno … znam.« 

A4y2: »To je … pokaže.« 

A4y3: »Zelo pomembno … 

povezujem.« 

A4y4: »Tudi … prodajalca.« 
 

 

 

B5y1: »Predvsem …. prodajalca.« 
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B1 

B3 

B4x2: »Kadar … vzdušje.« 

 

B1x1: »Cena … v akciji.« 

 

B4y1: »Zato … nobenega.« 

B4y2: »Kupci … prodaji.« 

B4y3: »Za uspešno … 

svetovanja.« 

 

B1y1: »Prodajalec … lagati.« 

B3y1: »Njihova … predstavitve.« 

    

 Blagovne znamke (x)  

A1 

 

A2 

A3 

 

 

A4 

 

A1x1: »Analiza … veliko spremenila.« 

A1x2: »V interesu … v prodajalno.« 

A2x1: »Nabavljati … ugodni ceni.« 

A3x1: »Že na samem … Das mas.« 

A3x2: »Torej … Uhu.« 

A3x3: »Vendar … jo poznajo.« 

A4x1: »Če smo … blagovne znamke.« 

A4x2: »Kupec … mora kupiti.« 

A4x3: »Če je … tudi kupili.« 

A4x4: »Če ta trgovina … več 

trgovinah.« 

 

 

Analiza podatkov: Kriza 

Oseba A1 pravi, da so se spremembe v podjetju začele čutiti takoj, ko so ljudje začeli govoriti 

o krizi, torej leta 2008. »Spremembe so se začele čutiti zlasti na prodaji in obisku trgovin, zato 

sem moral hitro ukrepati, saj je prodaja začela hitro padati.« 

Oseba A2 pravi: »Spremembe, kakšne spremembe, mislite krizo? Kje pa, v našem podjetju smo 

ravno zaradi krize pridobili še večjo moč, samo izkoristiti smo jo morali.« 

Oseba A3: »Spremembe so bile občutne. Imeli smo močne pritiske s strani vodstva, saj prometa 

nismo dosegali.« 

Oseba A4: »Upam, da tega ne bomo več doživeli, saj smo imeli takrat okoli leta 2008 pa vse 

do 2010 močno stresno obdobje. Delati smo morali veliko več kot prej, za vsakega kupca smo 

se morali veliko truditi.  
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Oseba B1 je rekla: »Najprej sem mislila, da kriza ne vpliva na mene. Vsi so govorili o krizi, 

vendar jaz je nisem občutila. Očitno je to podzavestno vplivalo name, saj sem naenkrat 

spremenila mišljenje in tudi sama sem začela govoriti o krizi.

Oseba B6 je večkrat omenjal, kako močno je občutil spremembe, ki so se dogajale in jih občuti 

še danes.  

Oseba B4 pravi, da nekih posebnih sprememb ni občutila.  

Osebi B2 in B3 sta dodala, da so na vsakem koraku govorili o krizi, tako da hotela ali ne hotela, 

podzavestno je to vplivalo na njuno vedenje in gledala sta, kje lahko privarčujeta. 

Analiza podatkov: Prodaja 

Oseba A1 pravi: »Čeprav je bilo čutiti krizo, saj je prodaja začela padati, zaradi odprtja novih 

trgovin, mi ni bilo potrebno odpuščati delavcev, ravno nasprotno, še zaposliti sem jih moral v 

času krize.«  

Oseba A2 pravi: »Res je, da je sprva prodaja močno padla in bilo je težko, vendar čez dobro 

leto pa smo imeli dobre možnosti in močne nabave, bili smo drugačni s svojo ponudbo. Naša 

ponudba se je močno razširila in to so opazili tudi kupci, kar je posledično pomenilo tudi večjo 

prodajo.«  

Oseba A3 pravi: »Kupcev je najprej bilo vedno manj in manj, če smo kaj prodajali, smo 

prodajali močne blagovne znamke, kjer je marža nižja kot iz lastnih uvozov. V enem trenutku 

sploh nismo vedeli, kaj naj naredimo, da povečamo prodajo, saj kupcev ni bilo, pritiski pa so 

bili vsak dan močnejši s strani vodstva.« 

Oseba A4 pravi: »Ni bilo kot nekoč, da so se stvari same po sebi prodajale. Kupci niso kupovali 

na zalogo, vedeli so točno koliko in česa kaj potrebujejo, tako da so bili težki časi.«  

Oseba B1 pravi: »V vsako trgovino, ki sem vstopila, so me zasuli z vprašanji; Kako vam lahko 

pomagam? Potrebujete kakšno pomoč? Vam smem ponuditi današnji artikel, ki je v akciji?  

Oseba B6 pravi: »Na vsakem koraku so mi ponujali dodaten artikel, čeprav sem prišel samo po 

eno stvar, so mi jih ponujali še pet zraven.« 

Oseba B4 pravi, da je vsak dan bila obsuta z raznimi akcijami, vendar na njo to ni imelo 

posebnega vpliva.  
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Analiza podatkov: Pospeševanje prodaje 

Oseba A2: »V katalogu smo poleg izdelkov ponujali razne nagradne igre ter jim ponujali bogate 

nagrade (potovanje za celo družino, iPad, iphone, vračilo celotne vrednosti nakupa).«  

Oseba A3: »V trgovini smo kupcem pogosto ponujali razne akcije. Kupcem smo ponujali tudi 

razne kupone ob določenem znesku nakupa. Čisto za vsakega kupca pa smo delili darila, ki so 

se seveda razlikovala po znesku nakupa.«  

Oseba A4: »Vsakemu kupcu smo ponudili kartico zvestobe, ki so jo z veseljem sprejeli, saj 

ponuja določene koristi oziroma ugodnosti. Razne darilne artikle smo tudi pogosto obračali po 

trgovinah, tako so dobili kupci občutek, da je zmeraj nekaj novega in da je ponudba res pestra.«  

Oseba B2 pravi: »Ko sem prišel domov in videl, kaj sem vse kupil, sem opazil, da sem se 

pravilno odločil za dodaten artikel, saj sem ga resnično potreboval, pa še ceneje sem ga dobil. 

Se pa je tudi zgodilo, ko sem opazil, da nakup artikla ni bil potreben, vendar žal me je cena 

prepričala.«  

Oseba B1 pravi: »Res je, da sem bila zasuta z akcijami, vendar če artikla nisem potrebovala, ga 

nisem niti kupila, tudi če je bil cenejši.«  

Oseba B6 pravi: »Preden sem šel v trgovino, sem dobro prelistal vse letake, na listek sem si 

izpisal, kam moram vse iti in sem tako nakup opravil v več različnih trgovinah.«  

Oseba B5: »Ne le, da sem gledal cene po letakih, spremljal sem cene tudi po internetnih straneh 

in moram priznati, da sem veliko nakupov opravil tudi preko spletnih strani.«  

Oseba B3 pravi, da so na začetku zaznane spremembe vplivale na njega, saj je takoj določen 

izdelek, ki ga je videl v akciji, tudi kupil, če je ocenil, da se mu nakup res splača.  

Oseba B4 je odgovarjala, da ko je nekaj potrebovala, je odšla v trgovino in tam opravila celoten 

nakup. Pomembno ji je, da ima trgovina prijetno vzdušje in da se počuti zadovoljno.  

Analiza podatkov: Vpliv zaposlenega 

Oseba A1 pravi: »Delati pa moramo vsi, namreč sama prodaja je odvisna od dobre nabave 

(dobre vhodne cene), hitrosti dobave na prodajne police (pravočasnost), ustrezne seznanitve 

kupcev na izdelke ter seveda od ustreznega stika s kupcem.«  

Oseba A2 pravi: »Vodja maloprodaje trgovine obišče 1-krat mesečno, kjer skrbno pregleda 

izpostavitev artiklov, način prodaje zaposlenih itd.«  
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Udeleženca  A3 in A4 pa imata zelo enotno mnenje, pravita: »Na prodajo poleg oglaševanja in dobrih 

cen zelo pomembno vpliva tudi sama postavitev artiklov oziroma  merchandising. Namreč dovolj je 

tudi, da  artikle postavimo na drugo mesto in že postanejo prodajni. Izložbe menjamo 1-krat 

mesečno, kar se je izkazalo kot zelo uspešno, saj tisto, kar je v izložbi, se tudi prodaja.«  

Oseba B5 pravi: »Prodajalec name nima posebnega vpliva, če artikla ne potrebujem. Vem, po 

kaj sem prišel v trgovino, in v kaj drugega me ne prepriča nihče.«  

Oseba B6 pravi: »V vsaki trgovini, v katero vstopim, vidim promocijo izdelka, degustacijo 

izdelka, dodatno ponujanje in svetovanje s strani prodajalk. Vem, da je vse to njihovo delo, 

vendar moram povedati, da mi je to velikokrat nadležno.«  

Oseba B2 pravi: »Seveda, da sem kupil tudi drug izdelek, ki mi ga je ponujal prodajalec, saj me 

je prepričal bodisi s ceno ali njegovim pristopom.«  

Oseba B4 pravi: »Prodajalec mi kakšen drug izdelek proda le v primeru, če v meni vzbudi 

prijetnost in lagodje. Ne maram pritiskov in najedanja. Če prodajalec zna in je sposoben na lep 

način prodati dodaten oziroma drug izdelek, mi ga seveda proda. Vendar mora imeti to 

sposobnost, ki pa jo je zelo težko imeti. Vedno pravim, pravi prodajalec se rodi, težko se je to 

naučiti.«  

Oba udeleženca tako B1 kot B3 pravita, da večinoma ne kupujeta dodatnih artiklov, ki jih 

ponuja prodajalec.  

Analiza podatkov: Marketinški dejavniki 

Oseba A1 pravi: »Vedeli so, da morajo rezati stroške in najprej sta pomislila na marketing.  

Oseba A2 pravi: »Začeli smo razna oglaševanja na radiu ter televiziji z našo lastno blagovno 

znamko, jumbo plakati, letaki, poslanimi po pošti, tedenskimi elektronskimi poštami. Analize, 

ki smo jih lahko pridobili, so pokazale, da se je v času oglaševanja povečala obiskanost trgovin, 

kar je posledično vplivalo tudi na višjo prodajo.«  

Oseba A3 pravi: »Določen del prodaje lahko z gotovostjo rečem, da smo dosegli zaradi 

oglaševanja. Kupci so prihajali v trgovino z namenom kupiti izdelek, ki so ga videli bodisi na 

reklami, letaku.«   

Oseba A4 pravi: »Brez oglaševanja mislim, da ne bi zmogli. Oglaševanje izdelka pritegne 

kupca, da pride v trgovino, naša naloga pa je, da kupca prepričamo v nakup, prodamo dodaten 

izdelek in dosežemo, da se kupec vrača v prodajalno.« 
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Oseba B2 pravi: »Po mojem mnenju ima največji vpliv za nakup izdelkov cena in osebni odnosi. 

Izdelek je lahko še kako poceni, vendar če zaposlen nima zdravega odnosa do kupca, v to 

prodajalno ne vstopam več.«  

Oseba B5 pravi: »Cena je tista, ki pri meni pretehta. Zame osebni odnosi niso pomembni, važno 

je, da izdelek dobim najceneje.«  

Oseba B6 pravi: »Oglaševanje na televiziji, radiu, jumbo plakatih me po navadi dodatno 

pritegne v nakup. Velikokrat se zgodi, da ko vidim nek oglas, se v zelo kratkem času (še isti 

dan) odpravim v prodajalno.«  

Oseba B4 pove, da na njen nakup definitivno največ vplivajo osebni odnosi. Kadar gre v 

določeno prodajalno, želi občutiti ugodje ter pozitivno vzdušje.  

Oseba B1 pravi, da cena prepriča v nakup izdelka, medtem ko osebni odnosi prepričajo tudi v 

nakup izdelka, ki ni v akciji. 

Analiza podatkov: Znanje 

Oseba A1 pravi: »Pod pojmom znanje razumem to, da znanje lahko pridobimo v praksi, lahko 

ga pridobimo iz medijev, lahko se učimo od druge osebe, torej obstaja več načinov, kako znanja 

pridobivamo. Teoretično znanje je zelo pomembno, saj težko shajaš v praksi brez teoretičnega 

znanja. Praksa človeku daje tisto, da se znajde v okoliščinah, ki niso napisane v knjigah, in to 

ti daje tisto izkušnjo, ki jo imaš pri delu.« 

Oseba A2 pravi, da je znanje v današnjem času izrednega pomena in zelo pomemben je tudi 

sam proces prenosa znanja med zaposlenimi.  

Oseba A3 pravi: »To so vse tiste spretnosti, ki jih človek dobi, da lahko z njimi upravlja v času 

službe oziroma v vsakdanjem življenju. Več znanja, ki ga želiš absorbirati, več napora moraš v 

to vlagati. Žal v prodaji teorija ni pomembna, v prodaji ti nič ne pomaga, da imaš magisterij, če 

nimaš komunikacije, znanja in sposobnosti prodaje.« 

Oseba A4 pravi: »Enostavno povedano, to je tisto, kar znam. To je tisto, kar preberem, skušam 

v praksi narediti, ali tisto, kar mi nekdo drug pokaže. Zelo pomembno je, vsaj meni se tako zdi, 

da pri znanju ne gledam samo ozko, ampak da med sabo stvari povezujem. Tudi pri sami prodaji 

je znanje zelo pomembno, saj moramo lastnosti izdelka zelo dobro poznati, če želimo, da kupec 

dobi zaupanje s strani prodajalca.  

Oseba B4 pravi: »Zato pa tudi ne hodim v diskontne trgovine, ker tam večinoma ni nobenega.« 
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Oseba B5 predvsem poudarja, kako potrebno je znanje pri prodaji izdelka višjega cenovnega 

razreda, kjer vedno potrebuje pomoč prodajalca. 

 

Oseba B3 pravi: »Njihova predstavitev izdelkov je odvisna od znanja o izdelku, sposobnosti 

prodaje ter navsezadnje strokovnosti predstavitve.«  

Oseba B1 pravi: »Prodajalec mora imeti pošten odnos do kupca in ga pri tem ne sme zavajati 

in lagati.« 

Oseba B4 pravi, da kupci postajajo v primerjavi s preteklostjo vse bolj zahtevnejši in osveščeni 

ter pričakujejo za svoj denar vedno več, zato od prodajalca pričakujejo vedno večjo strokovnost 

in sposobnost pri prodaji. Za uspešno ter seveda nadaljnjo prodajo pa je nujno dobro poznavanje 

izdelkov in seveda ustrezen način prodaje ter svetovanja.  

Analiza podatkov: Blagovne znamke 

Oseba A1 pravi: »Analiza izdelkov je pokazala, da se prodaja pri močnih blagovnih znamkah 

(Uhu, Aero, Pilot itd.) ni veliko spremenila. V interesu nam je prodajati naše izdelke, seveda 

pa moramo imeti v trgovini tudi močne blagovne znamke, saj prav te pritegnejo kupca v 

prodajalno.«  

Oseba A2 pravi, da so začeli nabavljati  podobne izdelke blagovnim znamkam, vendar po veliko 

bolj ugodni ceni.  

Oseba A3 pravi: »Že na samem vhodu v trgovino je povedal, npr. želim 1-krat Uhu, 2-krat Aero 

tempera in 1-krat Das mas. Torej kupec ni povedal, želim 1-krat lepilo v stiku, ampak želim 1-

krat Uhu. Vendar se je velikokrat zgodilo, da so se kupci kljub veliko boljši oceni vseeno 

odločili za močno blagovno znamko, torej znamko, ki jo poznajo.«  

Oseba A4 pravi: »Če smo kaj prodajali, smo prodajali znane in močne blagovne znamke. Kupec 

je v trgovino prišel po točno določeno stvar in vedel je točno, katero blagovno znamko mora 

kupiti. Če je na seznamu pisalo modelirna masa Das, so to tudi kupili. Če ta trgovina te blagovne 

znamke ni imela, so nekateri šli drugam in tako opravili nakup v več trgovinah.« 

 

 

 


